
Aquincum Baráti Kör  
 

 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  
az 

Országos Bírósági Hivatal 
számára 

 
 
 
 

Tartalmi elemek: 
 

2015. évi tevékenység beszámolója 
 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2016. május 31. 



Az Aquincum Baráti Kör 2015. évi beszámolója 
 
 
 
Az elmúlt évek hagyományait követve az Aquincum Baráti Kör óbudai és fővárosi kulturális- 
és önkormányzati szervezetekkel, iskolákkal és hagyományőrző csoportokkal együttműködve 
2015-ben is aktívan részt vett a régió kulturális életének színesítésében. 
 
Az Aquincum Baráti Kör a 2015. év folyamán is számos népszerűsítő rendezvényt szervezett, 
s továbbiak valósultak meg az Aquincumi Múzeummal, illetve óbudai szervezetekkel közös 
társszervezésben.  
 
Az egyesület az elmúlt évben folytatta a hagyományőrző, ismeretterjesztő rendezvények 
megszervezését. Május 16-17-én immáron huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a 
Floralia – Római tavaszünnep Aquincumban c. rendezvény a múzeum kiállító épületében és 
hangulatos romkertjében. A rendezvény látogatottsága 3058 fő volt. 2015-ben újfajta 
hagyományőrző rendezvény is szerepelt az egyesület programlistáján. A Vinalia-Dionüszia - 
Borünnep Aquincumban c. eseményt, amely szintén római ünnepet kelt életre, szeptember 26-
án tartottuk. A több éves hagyományokkal rendelkező Saturnalia – A karácsonyi ünnepkör 
gyökerei az antikvitásban c. program is megrendezésre került december 6-án. Ebben az évben 
ugyan nem az egyesület szervezte a programot, de tárgyi eszközeinek rendelkezésre 
bocsátásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 2015-ben is, ezen programon ingyenes 
belépést biztosítottunk az érdeklődőknek (amely az Óbudai Advent rendezvénysorozat részét 
képezte), így a korábbi évekhez képest jelentős látogatószám növekedést értünk el. 
 
2015 további aquincumi rendezvényeiben (XVIII. Aquincumi Költőverseny – április 11.,  
Múzeumok Éjszakája - június 20., Energia-nap – szeptember 12., és Kulturális Örökségi 
Hétvége – szeptember 19-20., valamint Kutatók Éjszakája – szeptember 24.) az egyesület 
szintén tevékenyen közreműködött, többek között viselet- és műtárgy rekonstrukciói 
rendelkezésre bocsátásával. 
 
Az egyesület hatékonyan működött együtt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az alábbi 
rendezvények lebonyolítása során: Óbuda Korok Fesztiválja – június 4., Nyári színház az 
Óbuda Nyár keretében – július 4-5. 
 
Az egyesület tárgyi eszközök rendelkezésre bocsátásával járult hozzá, az ismeretterjesztő 
előadások lebonyolításához. Az ismeretterjesztő előadásokra a hónapok utolsó szombatján 
kerül sor. Ezek az előadások kiváló alkalmat biztosítanak, arra, hogy a szakmaiságot nem 
nélkülöző tudásanyag könnyedebb formában jusson el a látogatóközönséghez. 
 
 Az egyesület által szervezett vagy annak közreműködésével megvalósult események 10695 
főt csábítottak el az Aquincumi Múzeumba. 
 
Az Aquincum Baráti Kör tavaly is részt vett a Sziget fesztiválon (Múzeumi negyed), ahol az 
Aquincumi Múzeumra, az egyesültre és tevékenységére hívta fel a figyelmet. A munkát 
önkéntesek segítették, akik többek között a római gladiátorok életébe engedtek betekintést, 
ezzel is gazdagabbá téve a múzeum sátrának kínálatát. Az érdeklődő külföldieket és 
magyarokat egyaránt kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő beszélgetések, kvíz és apróbb 
ajándékok várták a Hajógyári-szigeten egykoron állt Helytartói palotához kapcsolódóan Az 



egyesületnek ily módon több ezer potenciális érdeklődővel, látogatóval sikerült kapcsolatot 
teremtenie. 
 
Az Aquincum Baráti Kör folytatta a már meglévő gyermekprogramjait is. Előzetes 
bejelentkezés alapján foglalkozásokat szervezett általános és középiskolásoknak, ahol a 
diákok idegenvezetéssel egybekötött előadásos vagy kézműves órán vehettek részt. Az elmúlt 
év folyamán 3672 diák vett részt olyan múzeumi foglalkozáson, amelyet az egyesület 
szervezett, vagy amelynek megvalósulását támogatta. A diákok jelentős része kerületi lakos 
illetve tanuló volt. A támogatási időszakban azon tevékenykedtünk, hogy minél szélesebb 
körben nyújthassunk foglalkozásokat az iskolai tananyag mellett, illetve annak 
kiegészítéseként. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is három nyári tábor gazdagította a gyermekeknek 
szóló kínálatot. Az Ókori tábor (június 22-28.), a Gladiátor tábor (június 29-július 3.), illetve a 
Guzsaly, hajtű, serpenyő….. (július 6-10.) 51 fő részvételével zajlottak.  
 
2015-ben is az alábbi programok megvalósításában támogatta az egyesület az Aquincumi 
Múzeumot. Az új rendezvények elsősorban a kisgyermekes korosztálynak, illetve kísérőiknek 
szólnak. (Római baba-mama klub – március 26. és július 14., valamint Hozd magaddal a 
nagyit – augusztus 11.) Az egyesület 2015-ben 7 alkalommal szervezte meg AnticCafé néven 
az aktív időskorúaknak szóló programját, amely hónapról hónapra más-más témakört 
elevenített fel.  
 
2011-ben részben az egyesület anyagi támogatásával és tárgyi eszköz hozzájárulásával 
valósult meg a „Tapintható régészet” című kamara-kiállítás vakok és gyengén látók számára. 
Azonban a tárlat 2015-ben is fogadta a nem csak látássérült, de értelmi fogyatékos és 
mozgássérült látogatókat is. Az egyesület támogatta az Aquincumi Múzeumot a „Pannonia 
Provincia Program – Aquincumi Játékok” (az Aquincumi Múzeum Európai Unió által 
támogatott projektje, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és 
Budapest Főváros Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával valósult meg) című 
projektjének és az új turisztikai látogatóközpont népszerűsítésében. 
 
Az Aquincum Baráti Kör a kiadványok és nyomdai termékek terén is tevékenyen segítette az 
Aquincumi Múzeum munkáját. Az egyesület az általa szervezett programok, rendezvények 
(lásd fent) reklámanyagait is elkészíttette szórólapok, leporellók és plakátok formájában. 
 
Az egyesület 2015-ben 300.000,- Ft-os pályázati támogatásban részesült Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának civil működési pályázatából. Ebből többek között irodaszer vásárlást, 
múzeumi órákon használt műtárgymásolatok készítését és a Sziget fesztiválon történő 
megjelenést finanszíroztuk. Emellett 6.000.000,- Ft pályázati támogatásban részesült az 
egyesület, amiből a nyári színházi estéket rendeztük meg (Jékely Zoltán: „Oroszlánok 
Aquincumban” című darabja, három alkalommal). Szintén Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának támogatásával valósult meg az „Óbudai Korok Fesztiválja” című 
rendezvény az egyesület szervezésében. 
 
A Nemzeti Együttműködési Alapprogram 150.000,- Ft-os támogatási keretösszegét a 
közművelődési raktár tárgyainak fejlesztésére és kommunikációra fordítottuk (alapanyagok, 
szórólapok). 
 



Az egyesület többször közreműködött az év közbeni múzeumi rendezvények anyagi ügyeinek 
támogatásában („Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban” című kiállítás, 
Múzeumok éjszakája rendezvény és a „Spakli, ecset, lézerszkenner” című kiállítás). 
 
2014-ben az Aquincum Baráti Kör belépett az Óbudai Turisztikai Egyesületbe, hiszen 
Aquincum kiváló helyszín az óbudai kulturális élet színesítésére és a Turisztikai Egyesület 
nyújtotta kölcsönös együttműködés minden tag számára előnyökkel bír. A 2015. évi Utazás 
Kiállításon közös standon jelentünk meg az együttműködés keretében. 
 
Az Aquincum Baráti Kör 2015. évi programjai nem valósulhattak volna meg Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata támogatása nélkül. A továbbiakban is elsősorban olyan 
programok megrendezése a célunk, amelyeknek témája a keretprogram kitűzött tematikájába 
illik, képviseli a római kort és az eddigiekhez képest újat tud mutatni, segítve ezzel az 
Aquincumi Múzeum tudományos-ismeretterjesztő tevékenységét. 
 
Az egyesület 2015. december 6-án tartotta meg éves közgyűlését. Az éves beszámolót 
követően a 2016. évi tervek, célok és lehetőségek megvitatására került sor. Bizonyos témák 
részletes kidolgozására pedig új megbeszélés kitűzésében egyeztek meg a jelenlévők.  
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