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 Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány 

BESZÁMOLÓ 2013-as esztendőről 
(Az éves Beszámoló és Közhasznúsági jelentés elfogadása: 2014. január 9.) 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 

A  Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 

főösszege  153 928 Ft + 10 485 Ft (házi pénztárban) = 164 413 Ft, ebből a saját tőke 98 604 Ft.  

 
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 

2011-ben, 2012-ben  az alapítványunk nem  támogatást.  

 

Tárgyévben az Alapítvány 250 ezer Ft működési támogatást kapott, melyet részben használt fel.  

A támogató állami szervezet megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztériuma 

 a kapott támogatás jogcíme: vissza nem térítendő működési támogatás: NEA-KK-13-M-0172 

 a támogatás utalásának dátuma: 2013. október 17. 

 elszámolás határideje: 2014. március 20. 

 

A felhasználás bemutatása 

 

Megnevezése 

 

2013. december 31-ig 

                                          /Ft 

2014. március 20-ig 

                                           /Ft 

Ingatlan üzemeltetés (a 

Kikötőerőd rezsiköltségének 

támogatása) 

41 892  

Számítástechnikai fogyóeszköz   5 550  

Adminisztráció   2 742  

PR, marketing költség (szórólap 

nyomtatási költség) 

 65 808 

Egyéb beszerzések, 

szolgáltatások díjai(pályázati 

díj,könyvelői díj, reprezentáció) 

32 081 

 

 

Honlap fejlesztés 27 420  

Vállalkozói 

szerződéssel(programszervezés, 

szolgáltatások) 

68 550  

Összesen 184 200 65 808 

 

 

2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 

Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 36 ezer Ft (támogatás) összeggel nőtt. A Szervezet 

mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése 

érdekében. 

A saját tőke elemei: 

 Nyitó összeg 2013. január 1-én: bankszámlán: 73 000 Ft; házi pénztárban: 15 000 Ft= 88 000 Ft 

 Bevétel (támogatójegy), mert a belépés 95%-ban díjtalan volt: 36 000 Ft 

Készpénz összesen: számlán: 109 000 Ft  Házipénztár: 15 000 Ft= 124 000 Ft 
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Felhasználás bemutatása: 

 

Megnevezés 2013. december 31-ig Megjegyzés 

Számítástechnikai fogyóeszköz   7 700 Saját tőke 2014-re átvitt értéke: 

98 604 Ft Bankköltség 14 578 

PR, marketing költség 

(nyomtatási költség) 

 - 

Kommunikáció (postaköltség)   3 118 

Összesen kiadás:  25 396 

 

2014-re átvitt készpénz: Bankszámlán: 88 119 + Pénztárban: 10 485Ft = 98 604 

 

Nem készpénzben megjelenő 

kiadások- Alapítvány 

12 hónapra számítva Megjegyzés 

Telefon: 1500Ft/hó 18 000 Magánerőből finanszírozva 

Internet használat:1000Ft/hó 12 000 

Nyomtató használat:1000Ft/hó 12 000 

Az iroda fenntartásának 

rezsiköltsége (villany, fűtés, víz, 

gáz, közös költség):2000Ft/hó 

24 000 

Összesen éves költség 66 000  

 

Nem készpénzben megjelenő 

kiadások – Kiállítóhely 

(200m2-re számítva) 

12 hónapra számolva Megjegyzés 

Rezsi költség ( villany, víz, 

fűtés,biztosítás, őrzés) 

havi 17 000 Ft 

204 000 Ft Magánerőből finanszírozva 

 

Személyi jellegű társadalmi 

munkában elvégzett 

tevékenységek 

12 hónapra számolva Megjegyzés 

Alapítvány működtetése: 280 nap 

x 2 óra x 585 Ft (koordinációs, 

szervezési feladatok, 

adminisztráció, tárgyalások, 

ankétok,stb.) 

327 600 Társadalmi munkában 

végezzük 

40 nap x 4 óra x 585 Ft    

(tárlatvezetés) 

 93 600 

52 hét x 1,5 óra x 585 Ft 

(takarítás) 

45 630 

összesen 466 830  

 

Tárgyi eszközök  (a saját tulajdonú eszközeinket az Alapítvány céljaira hasznosítjuk) 

 

 Kiállítóhelyen ( Duna sor 28.):  

3 db tárló, 3 db. vitrin, 2 db. asztal, 60 db. szék, ülőgarnitúra, 1 db. vetítő vászon, 1 db. projektor, 

számítógép, CD lejátszó, próbababák (római légiós, barbár), téglasimogató, internet, telefon, hajó makett 

 Iroda (Barátság u. 35. fsz.3.:) 

laptop, komplex nyomtató, internet, telefon, irattároló kisszekrény, tárgyaló és íróasztak, 6db. szék, 
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3. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

  

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés  területén 

 
Céljaink: 
• Tematikus programok,  

• Tárlatvezetés, történelmi ismeretterjesztő / az RPH UNESCO világörökségével kapcsolatos 

 turisztikai előadások szervezése, 

• Versenyeken való részvétel – díjalapítás, 

• Múzeumi foglalkozások szervezése: játszóház, kézművesség 

 

Kibővült a tevékenységi körünk:  
Ingyenes segítséget nyújtunk az ókori történelem, marketing, turisztikai témájú szakdolgozatok 

megírásához.  

 

Tematikus programok: 

A tevékenységeink célja: iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos formában. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kiállítóhely (múzeum), mint igényes szórakozási lehetőség beépüljön a 

gyermekek/fiatalok ünnep-, és hétköznapjaiba, mint a tudás megismerésének egyik lehetséges szórakoztató 

forrása, illetve, mint a kulturált szabadidő eltöltésének egy lehetősége. 

 
TÖRTÉNELEM ÓRÁK A MÚZEUMBAN 

Történelemórák, szakkörök, versenyek megtartására biztosítottunk térítésmentes lehetőséget. 

  
MÚZEUMI ÓRÁK  

Az iskolában tanultak elmélyítéséhez, egy valóságos „megfogható” helyen való bemutatásához, az egyik 

legjobb lehetőségű helyszín hazánkban a Kiállítóhely. Célunk az, hogy ne csupán információkat, adatokat 

közöljünk, hanem élményt is nyújtsunk, ami további felfedezésre, kulturális, történelmi, turisztikai 

érdeklődés kialakulásához vezethet. A múzeumi óra természetes része a kiállítás megtekintése, 

feldolgozása. A programok során - igény szerint - kiscsoportos foglalkozásokat, interaktív elemeket, kézbe 

vehető műtárgyakat, a korszak tárgyi világát felidéző alkotómunkát váltogatva alkalmazunk külső 

szakemberek bevonásával. 

 

Múzeumi foglalkozások szervezése: játszóház, kézművesség 2013 nyarán  

Hagyományosan, a nyári időszakban a városi táborozó fóti, gödi, dunakeszi gyermekkel (1338 fő) 

megismertetjük településünk ókori hagyományait. A diákok körében nagy népszerűségnek örvend az 

interaktív légiós bemutató, és harci játékok. A játékokat a Legio Leonum tartotta a Duna parton és a 

Kiállítóhely közelében lévő tábor területén. A légiós bemutatót kiegészítette az ókori Róma polgárainak 

életéről, hétköznapjairól és ünnepeiről szóló - korosztálynak megfelelő - tárlatvezetés, foglalkozások, 

vetítések a Kiállítóhelyen,  
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Ókori barbaricum lakosainak életével szintén megismertettük a diákokat a Szarvas-Törzs Kelta 

Hagyományőrző Egyesület bevonásával. 

 
 

 

A manuális tevékenység, tárgyformálás, tárgyalkotás:  

E tevékenykedtetés segíti a dolgok belső logikájának megértésében, mélyebb megismerésre ösztönöz, 

érzelmileg is teljes mértékben ráhangolja a diákokat, gyermekeket az adott korról szerzett elméleti 

tudásukra. A gyermekek közvetlen tapasztalás útján ismereteket szerezhetnek a kor technikai színvonaláról, 

az eszközök szerkezetéről, az alapanyagok tulajdonságairól. ( Mozaik készítés, ékszerkészítés, fazekasság, 

polgári, katonai öltözködés, stb.) Főként a nyári időszakban, a szabadban szervezzük ezeket a 

tevékenységeket 7-8 héten át. 

 

 
                               a fazekasság rejtelme                                              ókori gyermekjáték készítés 

 

 

Programjainkon résztvevő gyerekek készítették ezt az óriás mandalát a Duna parton. A kavicsokat a 

gyerekek gyűjtötték és festették. Ők nevezték el „Barátság mandalának” 
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Szaktárgyi versenyeken, vetélkedőkon való részvétel  

Alapítványunk képviseltette magát szaktárgyi és kulturális versenyek zsűrijében, melyet Dunakeszin és 

annak környezetében  rendeztek. ( történelem-, próza és versmondó versenyek, Kiselőadók fóruma) Az arra 

érdemes diákokat különdíjban, könyvjutalomban részesíttettük (a jutalmakat nem az alapítvány pénzéből 

finanszíroztuk). 

 

Díjalapítás  

„MARCUS GAVIUS APICIUS”- díjátadó ünnepség a dunakeszi Szent István Általános Iskolában,  a 

kiváló szakácsteljesítményért. Alapítványunk elnöke egyben a zsűri tagja is volt. 

 

 
Díjátadás – a zsűri értékelése 

 

Ismeretterjesztő előadások szervezése 

Nyitott múzeumi napok (ingyenes) 

 03.31. vasárnap, 10.00-17.00 óra között; tárlatvezetés 11.00-12.30 között 

 04.28., vasárnap, 10.00-17.00 óra között, tárlatvezetés 

 Múzeumi Világnap - minden év május 18. – tárlatvezetéssel 

 Június harmadik hét vége – Múzeumok Éjszakája tárlatvezetéssel- árvíz miatt elmaradt 

 Szeptember harmadik hét vége - Kulturális Örökség Napok, tárlatvezetéssel 

 
Nagyobb volumenű, szervezett látogatások, tárlatvezetés (ingyenesek voltak) 

 09.12., csütörtök, 9.30-11.30 óra között, csoportos látogatás, vezetéssel, felnőtt előadással. 

 08.12., kedd, 10.30-11 óra között, csoportos látogatás, vezetéssel, kisgyermek előadással. 

 08.07., szerda, 10.30-11 óra között, csoportos látogatás, vezetéssel, kisgyermek előadással. 

 07.13., szombat, 10.30.-12.00 óra között, csoportos látogatás, vezetéssel, gyermek előadással, 

 06.20., csütörtök, 9.15-11.45 óra között,csoportos látogatás, vezetéssel, felnőtt előadással. AZ 
ÁRVÍZI KÁROK HELYREÁLLÍTÁSA MIATT LEMONDVA!. 

 06.14., péntek, 9.00-11.00 óra között,csoportos látogatás, vezetéssel, gyermek előadással (a 
bejelentkezettek nagy száma miatt zártkörű!). AZ ÁRVÍZI KÁROK HELYREÁLLÍTÁSA MIATT 
LEMONDVA! 

 06.04., kedd, 10.30-12.00 óra között,csoportos látogatás, vezetéssel, gyermek előadással (a 
várható magas vízállás miatt megközelítés a Római utca felől). 

 06.02., vasárnap, 9.30-11.30 óra között,csoportos látogatás, vezetéssel, felnőtt előadással (a 
várható magas vízállás miatt megközelítés a Római utca felől). 

 04.28., vasárnap, 10.00-17.00 óra között. 

 03.31., vasárnap, 10.00-17.00 óra között, tárlatvezetés 11.00-12.30 között. 
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Kulturális, művészeti tevékenységek terület 

 
Céljaink: 

 Kulturális (zenei, színházi, képzőművészeti, hagyományőrző) rendezvények, előadások  

 Késő-Római Kikötőerőd SZABADEGYETEM szervezés középiskolásoknak és felnőtteknek 

Programsorozat egy évben négy alkalommal tervezzük ( régészek, történészek, kutatók legújabb 

eredményei itthon és a világban )  

 MÚZEUMI ESTÉK: A gyönyörű környezet, a terem remek akusztikája, vagy az udvar ideális 

helyet biztosít kamaraszínházi, zenei bemutatók, előadóestek, szólóhangversenyek, táncszínházi 

bemutatók, mesejátékok bemutatására. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, ezért fiatal 

művészeknek első önálló fellépési lehetőséget is biztosítunk! 

 

Késő-Római Kikötőerőd SZABADEGYETEM  
Előadássorozatunkon a településünk ókori történetével, az Erőd múltjával és jelenével ismertettük 

meg az érdeklődőket. Az előadások megtartását a NEA-KK-13-M pályázatból tudtuk 

finanszírozni. 

 
Meseszínházi bemutatók: 

Színesítettük programjainkat az idén is a Cakkumpakli Színház fantasztikus előadásaival.  

 
(részletek a Kandúr és a Pillangó előadásokból) 
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2013. évi új (komplex) programunk :  

Ókori mesék - sorozat hét héten át a Paletta Alapítvánnyal  együttműködve (július-augusztus). Aezopusz 

meséit dolgozták fel. 

A foglalkozások kedd délutánonként 13.00 – 15.00-ig tartott: 

 kiscsoportonként választanak a gyerekek a mesék közül, amit dramatizálnak (báb vagy színházi  

előadás formájában);  

 elkészítették hozzá a díszleteket, jelmezeket, majd 

 a csoportok bemutatják az előadásokat a táborozó gyerekeknek. 

 

          
Zalatnay Edit tehetséggondozó programja 

 

Kulturális programjainak egy része elmaradt az árvíz okozta helyzet, károk miatt. 

 

 
Árvíz 2013. 

 

Kulturális örökségeink megóvása műemlékvédelem területen 
 

Céljainkat lehetőségeink figyelembe vételével megvalósítottuk: 

• A kiállítóhely fenntartásának támogatása 

• Együttműködés a Magyar Limes Szövetséggel 

• Találkozók, fórumok, tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások szervezése 

• Részvétel helyi és országos rendezvényeken, konferenciákon 

 

A Római Birodalom több ezer kilométer hosszú, egyetlen egységet alkotó határvédelmi rendszere, a limes, 

a kínai nagy fal után a legnagyobb összefüggő, ember alkotta rendszer bolygónkon, amelynek a kiállításon 

levő eredeti erődítmény a részese. A Birodalom, az ókori Pannonia megismerése, maradványainak 

megóvása a kulturális örökségvédelem kiemelkedő feladata Magyarországon is. A Földközi-tenger körül 

három kontinensre kiterjedő Római Birodalom a világ egyik leghosszabb ideig (12, a bizánci utódállammal 

22 évszázadig!) fennálló birodalma volt földünknek, hatása mind a mai napig érződik az élet szinte 

minden (kultúra, a vallás, az építészet, vagy akár a települések fejődése) terén. Programjainkon 

keresztül ezt szeretnénk tudatosítani! 
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A kiállítóhely fenntartásának támogatása 

A Kiállítóhely fenntartási költségeinek nagy részét Hirschberg Attila tulajdonos fedezi. Az idei évben 

Alapítványunk a NEA-KK-13-M-0172. sz. pályázat segítségével támogatta a kiadásokat. 

 

Fórumok, szakmai előadások részletesen: 

Az előadásokat a Magyar Limes Szövetség, ill.  Hirschberg Attila a Magyar Limes Szövetség ügyvezető 

elnöke szervezte és tartotta: 

 2013.01.18., péntek, 9.00-18.00 óra között ENT/TOU/11/411B azonosítószámú angol-holland-

osztrák-magyar EU-s társfinanszírozású „Developing the Frontiers of the Roman Empire as a 

transnational European sustainable tourism product” projekt munkanapja a Kiállításon. A 

munkaértekezlet zártkörű volt. 

 2013.02.07., csütörtök, 10.00-12.00 óra között, turisztikai, gazdaságfejlesztési előadás a "Ripa 

Pannonica in Hungary" UNESCO Világörökségi nevezéséről, kizárólag felnőtteknek. A programot 

az Újságíró Szövetség kérésére szervezték meg. 

 2013.03.28. turisztikai előadás az Edutus Főiskola szakirányú hallgatóinak részére 

 2013.04.19. A Ripa Pannonica UNESCO Világörökségi nevezésének gazdasági kihatásai előadás 

(előadó: Hirschberg Attila), 2131 Göd  Pesti út 72, 

 2013. december 12.-én (csütörtökön), 10  órakor kezdődő, a Magyar Nemzeti Múzeum 

dísztermében tartandó (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.), a Duna Középső és Nyugati 

szakaszának turisztikai célú – turisztikai szakértőkkel megtámogatott - Budapesti Szakmai 

Tanácskozása 

 

Turizmus, idegenforgalom, reklám területén 

 
Céljaink: 

A Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely népszerűsítése:  

 Ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok szerkesztése ( idegen nyelven: angol, német),  

 Honlap  készítés, fejlesztés 

 Folyamatos megjelenés (reklám) a médiában (helyi, országos) 

 

Kiadványaink: 

Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein I. – Mráv Zsolt: DUNAKESZI – 

késő-római kikötőerőd (VERANO Kft, ISSN 2061-1560, 2009)- az Európai Unió támogatásával 

Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein I. – Mráv Zsolt: DUNAKESZI – 

késő-római kikötőerőd, Late Roman Fortlet along the Danube (VERANO Kft, ISBN 978-963-08-0841-

5) – A két nyelvű kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

 

PR, marketing tevékenységünk 

Elkészítettük a Kiállítóhely ismeretterjesztő szórólapját három nyelven a NEA-KK-13-M-0172. sz. pályázat 

és az alapítvány költségeiből, mely 2014 év elején kerül bemutatásra a turisztikai irodák felé.  
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Folyamatosan bővítjük együttműködő partnereink, támogatóink listáját. Felhívásokat, cikkeket jelentetünk 

meg regionális és helyi újságokban, valamint programjaink felkerülnek Dunakeszi város honlapjára is. 

 

 

Honlap fejlesztés  

Az erőd önálló honlappal rendelkezik: www.dunakeszierod-fortlet.org – melyet már közel tizenegy-ezren 

látogattak nem egészen két év alatt. A honlap fejlesztése folyamatos. Készül az új, korszerű honlapunk is. 

Megújult honlapunk fejlesztését a NEA-KK-13-M-0172. sz. pályázatból tudtuk finanszírozni. 2014. 

február első hetétől lesz látható. 

 
Folyamatos megjelenés (reklám) a médiában (helyi, országos) 

 A National Geographic újságban, 

 ATV, a RPH (Ripa Pannonica Hungary) UNESCO Világörökségi programjáról: 

http://atv.hu/videotar/20110902_a_hires_limes 

 MR1: http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio/romai-kori-er%C3%B5drendszer-egy-csaladi-

haz-aljaban-galeriaval.html a „Hallgassa meg" a megnyitóról szóló riport, 

 MTV teadélután: 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/02/11/17/Teadelutan_2009_februar_11_.aspx , kb. a 15 

percnél kezdődik.., 

 Mult-kor.hu-n: http://www.mult-

kor.hu/20091030_okori_vilagot_rejt_egy_csaladi_haz_dunakeszin a videót érdemes megnézni. 

 MTV1 Nappali: http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/04/28/11/Nappali_2011_aprilis_28_.aspx , 

a riport 11. percnél kezdődik, 
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