
Tervpályázati kiírás  
 
az Aquincumi Múzeum régi múzeumépületének és a körülötte lévő romterület rehabilitációjára 
 
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma (AQM) zártkörű, meghívásos ötletpályázatot 
hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskolájának 
hallgatói számára. Az ötletpályázat célja az AQM régi múzeumépülete rendeltetésének újragondolása, 
a körülötte elhelyezkedő romterület rehabilitációja, a terület jellegéhez és hangulatához illeszkedő új 
látványelemek létrehozása, korszerű, látogatóbarát infrastruktúra kialakítása. A pályázaton a Doktori 
Iskola hallgatói 3-5 fős csoportokba szerveződve vesznek részt. Minden csoport mestert választ 
magának a Doktori Iskola témavezetői közül. A mester ezáltal a tervezőcsoport tagja. Lehetőség van 
arra, hogy a csoportok munkájában max. egy fő diplomás építészmérnök külső tag is részt vegyen. 
 
I. A jelenlegi helyzet és a pályázat célja 
 
Az AQM 1894-ben nyitotta meg kapuját a látogatók előtt, látványossága a római kori polgárváros 
területének kiásott és bemutatott központi területe, valamint a leletanyag bemutatását szolgáló, a 
római kori környezethez illeszkedő épület volt, melyet Orczy Gyula tervezett. A múzeum városszéli 
kirándulóhely jellege az 1968 és 1973 között végrehajtott nagyszabású romkonzerválást követően (H. 
Vladár Ágnes, Hajnóczi Gyula és Istvánfi Gyula tervei alapján, Póczy Klára közreműködésével) 
jelentősen átalakult. Ekkor a Szentendrei úttal és az Esztergomi vasúttal négy részre tagolt 
polgárváros délkeleti negyedét magában foglaló múzeumi területet körbe kerítették, új bejáratot 
alakítottak ki és állagmegóvó, értelmező helyreállítással a kor elvárásainak megfelelő szemléletű, új 
arculatot kapott a romterület. 
Az azóta eltelt negyven év alatt azonban a múzeumokkal és a műemléki bemutatással kapcsolatos 
elvárások és látogatói igények megváltoztak, továbbá az infrastruktúra elöregedett, korszerűtlenné 
vált. További körülmény, hogy a „klasszikus” romterülethez az elmúlt 20 évben, délen hozzácsatolt 
területeken 2012-ben egy EU-s projekt eredményeképpen új látogatói bejárat, parkoló épült, valamint 
számos, a hely tematikájához illeszkedő turisztikai attrakció létesült. Ezáltal a polgárváros bemutatott 
romterületének két része nem nyújt sem egységes látványt, sem egységes kulturális szolgáltatást. A 
pályázat célja a vizuális egység megteremtése, a „klasszikus”” romterület felújítása és alkalmassá 
tétele az új elvárások és látogatói igények számára, úgy, hogy a terület jellege és hangulata, amely 
jelentős értéket képvisel, ne vesszen el. 
 
II. A tervezési feladat 
 
1. feladatrész – régi múzeumépület rehabilitációja és funkciója  
 
Az Aquincumi Múzeum régi épülete a romterület északi részének közepén áll, alatta a még feltáratlan 
romokkal. Ezért a múzeum emblematikus épületének bővítése nem, de építészeti rehabilitációjának és 
funkciójának átgondolása indokolt. Ezt támasztja alá az is, hogy a múzeumépület a „klasszikus” 
romterület kiemelkedő részén a múzeum területére dél felől belépő látogató számára vonzó célpontot 
jelent. 
Jelenleg a múzeumépület – bár homlokzata részleges és elsősorban felületi renováláson az elmúlt 
évben átesett – valójában mind szerkezetileg, mind pedig építészetileg rehabilitációra szorul. Indokolt 
lenne az eredeti, 1894 és 1911 között több ütemben épült alaprajzhoz visszatérni, s a keleti oldalon, a 
szükség hozta épület toldalékokat elbontani. A II. világháborút követő gyors újjáépítés nem vette 
figyelembe az épület eredeti belső és külső díszítőelemeit, ezek visszaállítása ugyancsak növelné az 
épület értéket. 
A múzeumépület nyugati, fűtetlen helyiségsora egészen a legutóbbi időkig szezonálisan kiállítási célra 
hasznosult. A mögötte lévő helyiségek pedig a múzeum működéséhez szükséges irodák célját 
szolgálták. Ez utóbbi funkciók átkerültek az új kiállítási épületbe, a terület déli részébe, így új 
hasznosítás kialakítása szükséges. Az épület adottságának megfelelő lehetséges térkihasználással 
továbbra is kiállítási célokat szolgálna, esetleg vendéglátással, múzeumi bolttal egybekötve. Ez utóbbit 
erősíti a múzeumépület előtti szabad tér, ahonnan kilátás nyílik a romokra, s ahová a múzeum nyugati 
helyiségsorának két folyosórészéből közvetlen kapcsolatot is ki lehet alakítani. 
 
2. feladatrész – romok állagmegóvása, helyreállítása, rekonstrukciója  
 



A „klasszikus” romterületen, az 1960/70-es évek módszere alapján helyreállított maradványok mára 
már igen rossz állapotba kerültek. Nemcsak a falazatok koronája, hanem azok járószint feletti része is 
bomlásnak indult. Ezek felmérése, konzerválása, esetenként újraépítése szükséges. Ugyancsak rossz 
állapotúak már a részrekonstrukciók (pl. forum szentélyudvar), a védőépületek (Dirké, Kétpilléres, 
Birkózók).  
A romterület jelenlegi képe tovább gazdagítható egy-egy részrekonstrukcióval (pl. macellum néhány 
üzletének vagy a tabernasor egy-egy boltjának rekonstruálása), vagy teljes rekonstrukcióval (pl. 
Victorinus mithraeum). Ezáltal a romterület jelenleg elsősorban kétdimenziós látványa térben is 
élvezhetőbbé tehető. Ugyancsak a múzeumi kínálatot bővítheti a védőépületek alkalmassá tétele 
(infrastruktúra kialakítása, megközelítés) kiállítási funkcióra. 
 
3. feladatrész – élménypontok és pihenőhelyek kialakítása  
 
A múzeumokkal szembeni látogatóbarát szemlélet nem hagyta érintetlenül a szabadtéri régészeti 
bemutatótereket sem. A romok hiteles állagmegóvása, helyreállítása mellett pihenőhelyek, 
élménypontok kialakítása szükséges. Ez utóbbiak figyelemfelkeltőek, s „húzzák” a látogatót egyik 
pontból a másikba. Ezért a már fentebb említett rekonstrukciók mellett az aquincumi romterületen is 
több pihenőhelyet (épületek belső udvarain), több kert bemutatót és az épülethez illeszkedő 
látványelemet kell beiktatni. 
A romterületen jelenleg több olyan „üres” zöldfelület van, mely feltárásra, vagy a feltárás utáni 
helyreállításra vár, most azonban kihasználatlan. Fontos lenne olyan ideiglenes funkciót adni az üres 
területeknek, amelyek által a terület a látogatói forgalomba bekerülhetne. Ilyen lehet pl. a folyamatos 
látványásatás, vagy egy olyan, szabadtéri programok számára kialakított helyszín, ami által nem 
sérülnek a romok, s idővel feltárhatók. 
 
4. feladatrész – a vendégek fogadása, szolgáltatások, informálása  
 
Az információ-pénztár (recepció), valamint a büfé és a múzeumi bolt, a nagybefogadású látogatói 
mosdók, a távlati terveknek megfelelően, továbbra is a déli területen maradnak, azonban a nagy 
távolság miatt indokolt a legfontosabb szolgáltatások elhelyezése az északi romterületen is. A 
látogatói WC-k, büfé valamint a múzeumi bolt helyét az északi részen is meg kellene találni. Ennek 
keretében sor kerülhet a régi, északi bejárat pénztárépületének újrahasznosítására, melynél a bejárati 
lehetőséget (elsősorban a gyalogosan HÉV-vel érkezők számára) meg kellene hagyni.  
Az élménypontok, pihenőhelyek, kiállítási helyszínek számának növekedésével, biztosítani kell, hogy 
a látogató minél gyorsabban átláthassa a lehetőségeket és a javasolt látogatási útvonal mellett saját 
tervet is készíthessen, érdeklődésének megfelelően. Ennek eszközei lehetnek a külső térrendezés, a 
térbútorozás, az eligazodást segítő információs jelek rendszere, melyeknek a déli területrészen 
kifejlesztett rendszerhez valamilyen módon illeszkednie kell. Fontos, hogy az épületmaradványok 
látványát ne zavarja az információs rendszer, ne legyen hivalkodó, de jól látható és informatív legyen. 
Éppen ezért törekedni kell az audioguide és az okostelefonok által biztosított lehetőségek 
kihasználására. 
 
5. feladatrész – vizuális egység, külső kapcsolatok  
 
Tervezési feladat a két, tematikailag azonos, de látványelemeiben részben eltérő területrész közötti 
kapcsolat lehetőségeinek feltárása, a vizuális egység megteremtése. A déli területen nemrégiben 
átadott (és öt évig nem változtatható) látványelemek, a látogatói irányító és információs rendszerrel 
ehhez alapot szolgáltatnak, azonban ügyelni kell arra, hogy az északi „klasszikus” romterület 
romantikus jellege érzékelhető maradjon, ugyanakkor az északi rész is információ- és 
élménygazdagabbá váljék.  
A múzeum főbejárata néhány évvel ezelőtt – elsősorban közlekedésforgalmi, parkolási, másrészt a 
bővüléssel járó műemlékvédelmi okok miatt -, a terület északi oldaláról átkerült a déli oldalra. Ez a 
változtatás a mai napig problémát okoz a látogatók fogadásánál. A helyzetet nehezíti, s nemcsak a 
látvány szempontjából, hogy a múzeumhoz csatolt telkek kerítése különböző, és számos, a 
működéshez már nem szükséges kapukkal szaggatott. Éppen ezért fontos feladat az egységes 
kerítés és a külső kapcsolatok rendezése is.  
A feladat része továbbá az intézmény nevének méltó megjelenítése a homlokzaton, vagy a bejárat 
közvetlen közelében. Fontos lenne utalni – elsősorban a ki- és bejáratoknál – hogy a múzeumi 
romterület az aquincumi polgárvárosnak csak egy része, hogyan érhető el és mit kínál a nyugati 
városrész, az amfiteátrum, a vízvezeték és az északi kapu helyreállított maradványa.   



 
III. A beadandó munkarészek 
 

•  Helyszínrajz m 1:1000 léptékben,  a lényeges környezetépítészeti, térbútorozási, 
javaslatokkal, 

•  a régi múzeumépület m=1:200 léptékű alaprajza(i) (esetleg metszetei, részmetszetei) a 
javasolt módosítások jelölésével, 

•  a tervezett  helyreállítások, rekonstrukciók, élménypontok és pihenőhelyek tervei, 
•  a megértéshez szükséges számú külső és belső látványok, 
•  műszaki leírás a terv lényeges elemeiről. 

 
A fenti, kötelező munkarészeken felül a tervezési koncepció függvényében beadható minden olyan 
terv, részletrajz, látvány, amely a megérthetőséget segíti. A beadandó tervek egységesen 70X100 cm 
méretű kasírozott tablókra kerüljenek, egységes (a későbbiekben megadott) feliratozással, mivel a 
BTM elképzelése szerint a pályázat anyaga az Aquincumi Múzeum megnyitásának 120. évfordulója 
alkalmából – május 9-én – kiállítás keretében bemutatásra kerül. 
 
IV. A pályázat időrendje 
 
2014. február 5.   – a pályázat meghirdetése. 
2014. február 12-19 között – a pályázat helyszíni szemléje. 
2014. február 26.  – a pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok megbeszélése a 

pályázók és a zsűri részvételével. 
2014. március 31.  – a pályázat beadása és bemutatása. Minden pályázó csoport 10-15 

percben bemutatja a tervét a zsűri és a többi pályázó jelenlétében. 
2014. április 11-13 között – a pályázat zsűrizése. 
2014. április 16.   – a pályázat eredményhirdetése és értékelése. 
2014. május 9. péntek   – a pályázat anyagának kiállítása a BTM Aquincumi Múzeumában. 
 
V. A pályázat Bíráló Bizottsága 
 
Társelnökök: Farbaky Péter, a BTM főigazgatója, 
  Balázs Mihály egyetemi tanár, az Építőművészeti Doktori Iskola  részéről. 
Tagok:   Zsidi Paula, a BTM főigazgató-helyettes, az Aquincumi Múzeum igazgatója, 

Láng Orsolya, a BTM Ókortörténeti Főosztályának osztályvezető-helyettese, 
Nagyné Varga Melinda, Budapest Főváros Sport,Turisztikai és Kulturális  
Főosztályának főosztályvezetője, 
H. Vladár Ágnes Ybl-díjas építész, 
Istvánfi Gyula, professzor emeritus, 

  Perényi Tamás tanszékvezető – az Építőművészeti Doktori Iskola részéről, 
  Pálfy Sándor egyetemi tanár – az Építőművészeti Doktori Iskola részéről, 
  Vasáros Zsolt docens – az Építőművészeti Doktori Iskola részéről. 
Titkár:   Nagy Márton tanársegéd. 
 
VI. A pályázat díjazása 
 
Az ötletpályázat díjazására bruttó 2.500.000- HUF áll rendelkezésre. Ez az összeg tartalmazza a 
meghívási díjakat (az egyes pályázatok költségtérítését), a díjak és megvételek összegét. A 
költségtérítések, megvételek és díjak végleges számát és összegét a Bíráló Bizottság a tervek 
ismeretében állapítja meg. 
 
Budapest, 2014. február 10. 


