
                                             

  

 

 

BESZÁMOLÓ A VI. TUDOMÁNYFESZTIVÁLRÓL 
 

A VI. Tudományfesztivált a TIT Kossuth Klub Egyesület, a Bolyai Pedagógiai Alapítvány és a Magyar 

Nemzeti Múzeum idén is a Föld Napjához kapcsolódóan 2016. április 21-22. között a Magyar Nemzeti 

Múzeum Kertjében rendezte meg. 

 

A rendezvény fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere, kormányzati védnöke Dr. Fazekas 

Sándor, földművelésügyi miniszter, VIII. kerületi védnöke Dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, IX. 

kerület védnöke Dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere. 

 

 
 

2016-ban a fesztivál, az előző évekhez hasonlóan, a tudományos ismeretterjesztés street science 

hagyományait megtartva, új programelemekkel bővült. Magyarországon elsőként felépítettük a Science 

Shop elnevezésű pavilont, amely lehetőséget biztosított az innovációval foglalkozó hazai vállalkozások, 

kutatóintézetek és egyetemek bemutatkozására, workshopok, konferenciák, kiállítások lebonyolítására, 

valamint tehetséges fiatalok bemutatására (XXI. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás 

(XXI. OTTDK) döntője, Tehetségfejlesztő Klub tagjainak bemutatkozása). Ezáltal a Tudományfesztivál 

kereteit kitágítjuk az üzleti alkalmazások megvalósulása és a tehetséggondozás irányába. 

 



                                             

 

Célunk, hogy az eddig kizárólag hazai közönséget megszólító rendezvényünk nemzetközi résztvevői és 

érdeklődő körrel bővüljön és valódi expová váljon, lehetőséget biztosítva az ötletek és a kifejlesztett 

termékek, szolgáltatások piacra jutásához. 

 

Az eseményen tehetséges és sikeres fiatalokat (start up cégeket, XXI. OTTDK, Tehetségfejlesztő Klub) 

állítottunk példaként kortársaik elé, így megmutatva, hogy kellő kitartással, szorgalommal és 

céltudatossággal már fiatal korban is jelentős eredményeket lehet elérni, amelyek hazánk szellemi, 

gazdasági és kulturális versenyképességét is növelik. 

 

 
2016-ban a VI. Tudományfesztivál az UNESCO által meghirdetett International Year of Pulses témakörét 

jártuk körbe, amelynek keretében a hangrezgések fizikai kutatásától a fenntartható mezőgazdasági 

hasznosításig különböző street science bemutatókkal vártuk a látogatókat 

 

A fesztivál főbb céljai 

 

A magyarországi Tudományfesztivál csatlakozni kíván a világ számos fejlett országában megrendezésre 

kerülő Science Fest mozgalomhoz. A rendezvény alapvető célja az, hogy a magyar tudomány 

eredményeiről tematikusan számoljon be a nagyközönségnek egy jelentős tudományünnep alkalmával, 

külön hangsúlyt helyezve a gyerekek, fiatalok megszólítására. 



                                             

 

A rendezvény fő vállalásai: 

(1) magas színvonalú tudományos ismeretterjesztés; 

(2) a magyar tudományos-technikai innováció eredményeinek széleskörű népszerűsítése; 

(3) a tehetséggondozó törekvések felkarolása. 

 

Programok 

 

OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság:  

az Európai Hulladékcsökkentési Hét jegyében a látogathatók a hulladékok válogatásának praktikáival, a 

szemét csökkentésének lehetőségeivel ismerkedhettek meg, játékos formában. 

 

Magyar Nemzeti Parkok:  

Magyarország természeti csodáit fedezhették fel a látogatók, kézműves foglalkozások keretein belül 

ismerkedhettek meg a kisebb és nagyobb gyermekek természeti kincseinkkel. 

 

Országos Meteorológiai Szolgálat: 

a látogatók az időjárás tulajdonságaival, rejtelmeivel ismerkedhettek meg.  

 

Magyar Turizmus Zrt.:  

hazánk turisztikai régióinak bemutatkozása, kvízjátékok. 

 

Csodák Palotája:  

a 20 éves tapasztalattal rendelkező Csodák Palotája Magyarország 1. interaktív játszótere, ahol a 

tudományos jelenségeket játékos formában mutatjuk be kisebbeknek és nagyoknak egyaránt érthető és 

élvezhető módon. 

 

 
 



                                             

 

Magyar Csillagászati Egyesület:  

távcső tanácsadás, távcsöves nap-bemutató, napórakészítés. 

 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság: 

 a FIRELIFE erdőtűz-megelőzési kalandpálya memória játékkal, gyakorlati és fizikai állóképességi és 

kreatív feladatokkal várta az érdeklődőket. 

 

Magyar Állami Erdészeti Részvénytársaságok:  

a látogatók megismerkedhettek az erdész szakma szépségeivel és bepillanthattak erdeink növény- és 

állatvilágának rejtelmeibe. 

 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola: 

 ismerkedés a pékmesterséggel, saját briós sütése. Kezünkben a szakmánk, kezünkben a jövőnk – enni 

mindig kell! 

 

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola:  

cserepes virágok díszítése természetbarát és újrahasznosított anyagok felhasználásával 

 

Science Shop pavilon: 

április 21.: startup vállalkozások bemutatkozása 

április 22.: XXI. OTTDK döntő, Tehetségfejlesztő Klub bemutatkozása 

 

www.tudomanyfesztival.hu 

www.scienceshop.hu 

 

Budapest, 2016. július 13. 

 

 
 
A VI. Tudományfesztivál a Nemzeti Tehetség Program „A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá 

a tehetségsegítő szervezetek hálózatai kialakulásának támogatása” c. pályázata segítségével  
(NTP-HTSZ-M-15-0004) valósult meg. 

 
 

http://tudomanyfesztival.hu/program/magyar-allami-erdeszeti-reszvenytarsasagok/
http://tudomanyfesztival.hu/program/pesti-barnabas-elelmiszeripari-szakkepzo-iskola/
http://tudomanyfesztival.hu/program/magyar-gyula-kerteszeti-szakkepzo-iskola/
http://www.tudomanyfesztival.hu/
http://www.scienceshop.hu/
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