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Meghívó 
 
 

1700 év után újra a Dunán – Római kori hajó köt ki hétfőn a Műegyetemen! 
 

Rekonstruált, negyedik századi hajót fogad a BME, nemzetközi projektben 

résztvevő partnerént 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem eseménye 

2022. augusztus 15. (hétfő) 11:00 óra 

BME K épület előtti rakpart úszó kikötőműve (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) 

 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) több, az EU által finanszírozott és a 

Magyar Állam által társfinanszírozott projektben vesz részt. Ezek egyike az Élő Dunai Limes (Living 

Danube Limes) elnevezésű Interreg Duna Transznacionális Program, 10 ország 19 partneri 

közreműködésével. A projekt célja, hogy az egykori Római Birodalom határvonalaként funkcionáló 

Dunát összekötő útvonalként értelmezze. Ennek része a Duna menti római emlékek kutatása és kortárs 

hasznosítási lehetőségeinek feltárása, jövőbeli kulturális útvonal sarokpontjainak elhelyezése.  

 

A projekt pillérei a kutatás és oktatás, a Duna-menti múzeumok klaszterizációja, a fenntartható turizmus 

és az átélhető történelem, amelyet a Műegyetem részéről a BME Építészettörténeti és 

Műemlékvédelmi Tanszéke koordinál. A projekt keretében a Friedrich Alexander Egyetem 

munkatársai szakemberek (régészek, hajóácsok, építészek, településtervezők) segítségével 

készítettek egy negyedik századi római hajót, amelyet teljes életnagyságban megépítettek. A 

lusoria típusú őrhajó hossza 18 méter, szélessége 2,8 méter, a súlya pedig hat tonna. A hajó július 16-án 

rajtolt Németországból, 24 fős legénységével végighalad a Dunán a Fekete-erdőtől egészen Románia 

keleti határáig, összekötve a Duna menti római örökséggel is rendelkező településeket.  

 

A hajó augusztus 15-én (hétfőn) 11:00 órakor köt ki a Műegyetem előtt, ahol sajtónyilvános 

eseményen hivatalosan fogadják. 

 

Programterv: 

 

9:00   Az Őrhajó indulása a Római-partról 

Fedélzetén Varga Ádám, a tokiói olimpia ezüstérmes (kajak) műegyetemi hallgatója. 

Az Őrhajóhoz Óbudán csatlakoznak a Műegyetemi Evezős Club hajói, kísérőként.  

 

11:00   A flotta megérkezik a BME úszó kikötőművéhez 

A hajót Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília a BME Nemzetközi Rektorhelyettese és a 

programban érintett szervezetek delegáltjai fogadják. 

 

11:00 – 12:00  A BME Látogatóközpontjának megtekintése a Műegyetem aulájában 

 

12:00  A BME zászlójának átadása és kitűzése a fedélzeten, indulás Százhalombattára  
 

 

 
További információ: 

BME Kommunikációs Csoport  

Tel.: +36-1-463-2250; +36-30-458-7240, 

e-mail: kommunikacio@bme.hu 


