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Az AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár 
létrehozása során kulturális örökségi helyszín turisztikai fejlesztése valósul meg az épített és szellemi 
örökség értékeinek hasznosításával. Az élménytár Almásfüzitő Községben, közel a Duna parthoz, az 
Azaum Római Tábor bővítésével valósul meg, Széchenyi 2020 program keretében. A projekt 
illeszkedik a határmenti régió történelmi, kulturális és természeti adottságaihoz, a térség arculatához. 
A római kori emlékeket élményelemekkel és interaktivitással ismerhetik meg az ide látogató turisták, 
családok, iskolások, óvodások. 
 
A római kori katonai táborok építészetét és hangulatát felidéző új akadálymentesített, többfunkciós 
kiállító- és bemutató, vendégfogadó terei javítják a turistafogadás feltételeit, továbbá időjárás-
független turisztikai élményt biztosítanak. A kiállító-, bemutató és vendégfogadóterek, többfunkciós 
helyiségek, foglalkoztatók kialakításával, interaktív kiállítással és eszközbemutatóval, innovatív 
attrakciókkal, a római életmód bemutatásával modern elektronikus eszközhasználattal, virtuális 
élménytér alkalmazásával, kipróbálható római korhű, rekonstruált fegyverzettel és ruházattal. Az 
Azaum, Magyarországon egyedülálló módon mutatja be a római világot a VR (virtual reality) és az AR 
(Augmented Reality) technológia segítségével. A résztvevők kiterjesztett valóságban építhetik fel az 
ARkhé Római Tábort; a virtuális valóságba belépve járhatják végig a római kori labirintust, hogy 
megtudják Azaum maszkjának a titkát; vagy ismerhetik meg a római formák történetét a 3D kirakó 
segítségével. Óriás interaktív 3D érintő kijelző az épület központi helyén helytörténeti áttekintőt mutat 
be látványos megoldással, képek, videók megjelenítésével. 
 
A fejlesztés eredményeként egy új munkahelyet teremtünk. 
 
A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2021.06.30.  
 
A projektről bővebb információt a www.almasfuzito.hu és a www.azaum.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Bekéné Magyar Melinda intézményvezető 
azaum@almasfuzito.hu, mobiltelefonszám: +36 30 298 3070 

Napokon belül megnyílik a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 „AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak 
hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása” megnevezésű 
projekt által létrehozott fejlesztett komplexum. A új interaktív élménytárban az ókori 
hagyományok bemutatását virtuális világgal (AR és VR) ötvözve kínálunk immár komplex 
élményt és ismereteket a római életről és világról. 
Almásfüzitő Község Önkormányzata a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívás keretében 259,8 millió Ft, 100% intenzitású vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 
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