
 

FELHÍVÁS a Bugát Pál Kárpát-medencei 

Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőn való részvételre  

2019. 

A 36. alkalommal megrendezésre kerülő Bugát Vetélkedő szellemisége arra ösztönzi a versenyző 

diákokat, hogy természettudományos ismereteik birtokában komplex módon szemléljék a körülöttük 

lévő élő és élettelen világot, annak jelenségeit és azok összefüggéseit. Hasznosítsák felkészülésük során 

a vetélkedő témaköréhez kapcsolódó középiskolai tantárgyi tudásukat – biológia, fizika, kémia, földrajz, 

informatika – valamint szakköri, önképzőköri tevékenységüket, szakkönyvi ismereteiket. 

A VETÉLKEDŐ TÉMAKÖRE : 

TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK 

Yucatán-félsziget 66 millió éve, Jerikó i.e. 1180, Pompei i.sz. 79, Saanhszi 1556, Kis-Antillák 1780, 

Tambora 1815, Sárga-folyó 1931, Közép-Amerika 1988, Délkelet-Ázsia 2004, Kalifornia 2017, Celebesz 

2018… 

A földtörténet ismert természeti katasztrófáinak a száma nagyságrendekkel nagyobb fenti felsorolásban 

szereplő néhány önkényesen kiragadott példánál. Jelenkori történelmünket megelőzően is akadtak 

ilyenek szép számmal, olyanok is, amelyeknek ma felmérhetetlen következményei lennének, mint 

például egy újabb jégkorszaknak. Ne csak az élettelen természet hatalmas erejére gondoljunk! Rengeteg 

biológiai katasztrófa is bekövetkezett már (lásd: sáskajárás, filoxéra-vész stb.), többségében a szakmai 

ismeretek hiánya és az ebből következő emberi gondatlanság miatt. A természeti katasztrófák 

különböző fajtái, okai, megnyilvánulásai, következményei, előrejelzésük lehetőségei, igen komoly 

tudományos kutatás tárgyát képezik napjainkban. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  

2018. december 7.  

A VETÉLKEDŐN VALÓ RÉSZVÉTEL, A NEVEZÉS MÓDJA: 

A Bugát Vetélkedő meghirdetői várják a középiskolák /gimnázium, szakközépiskola, szakiskola/ 9-12. 

évfolyamos diákjaiból álló 3 fős csapatok jelentkezését (a csapatok vegyes életkorúak is lehetnek). 

Középiskolánként max. 5 csapat nevezhet. A nevezés a TIT Stúdió Egyesület által megküldött jelentkezési 

lapon történik. A nevezési díj a magyarországi középiskolákra vonatkozik! 

Nevezési díj: csapatonként 3000 forint 



A vetélkedőn való részvétel feltétele: jelentkezési lap visszaküldése és a nevezési díj befizetése  

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, vagy bármely más szervezet, 
vagy magánszemély.  
A TIT Stúdió Egyesület a jelentkezéséi lap beérkeztével kezdi meg a számlák kiállítását.  

A pontos számlázási és postázási adatokat a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni.  

A nevezési díjat átutalással kell befizetni (bankszámlaszám: ERSTE Bank: 11991102-02109648)  

A közlemény rovatban tüntessék fel: Bugát Vetélkedő/ iskola neve és a város neve. 

A banknál teljesíthető készpénz befizetési megbízást kérjük mellőzni. 

A jelentkezési lap e-mailben küldendő vissza: titseinfo@gmail.com  

A TIT Stúdió Egyesület elérhetőségei: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. tel.: 06-70-608-7986, Honlap: 

www.tit.hu 

A KÁRPÁT-MEDENCEI VETÉLKEDŐ FORDULÓI:  

I. forduló.  ELŐDÖNTŐ: írásbeli feladatok megoldása 

Az elődöntő időpontja: 2019. január 30-án (szerda)  

Helyszín: a vetélkedőre jelentkezett középiskolák tantermei. 

Az írásbeli forduló központi feladatait e-mailben küldi ki a TIT Stúdió Egyesület 2019. január 28-án a 

jelentkezett középiskola és a kapcsolattartó tanár e-mail címére. Az írásbeli 3 órás időtartamú, a 

teremfelügyeletet a nevező középiskola látja el.  Az e-mailben megküldött feladatcsomagot papírlapon 

csapatonként 1 példányban kell átadni a diákoknak. A kitöltött feladatlapokat (feladatcsomag) a TIT 

Stúdió Egyesület címére postai úton kell visszaküldeni: legkésőbb 2019. február 1 vagy 2-i feladási 

dátummal (tértivevényesen). 

Az elődöntő eredményéről, a középiskolai csapatok helyezéséről 2019. március 29-ig kapnak értesítést 

a középiskolák. 

II. forduló. DÖNTŐ 

Az írásbeli forduló eredménye alapján a 20 legjobb eredményt elért csapat kap meghívást a döntőbe. 

A döntőn elérhető pontszámba nem számít az elődöntőn szerzett pontszám! 

A döntő időpontja: 2019. június 27-29. (csütörtök-szombat) 

Helyszín: Gyöngyös 

A meghívott csapatok és 1 fő kísérő tanáruk szállását és étkezését a szervezők biztosítják. A döntőbe 

került csapatok hozzájárulás a költségekhez: 5000 ft/csapat. A döntővel kapcsolatos Információkról a 

TIT Stúdió Egyesület e-mailben értesíti a középiskolákat és a versenyző csapatokat. A döntő részei: 

írásbeli, szóbeli, laboratóriumi és informatikai gyakorlatok, terepgyakorlat – kirándulás.  A döntő 

programjának további eseményei: neves tudósok előadásai, tanári és diák kísérleti bemutatók. 

 

mailto:titseinfo@gmail.com
http://www.tit.hu/


AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA:  

Az elődöntő és döntő eredményéről írásbeli értesítést kapnak a középiskolák. A Bugát Vetélkedő 

információs anyagai a TIT Stúdió Egyesület honlapján (www.tit.hu) olvashatók. 

 

DÍJAZÁS: 

Az első öt helyezett csapat tagjai személyenként értékes tárgy- és könyvjutalomban részesülnek, a 

döntőben részt vett csapatok és a középiskolák oklevelet kapnak. 

**** 

A VETÉLKEDŐ MEGHIRDETŐI: 

TIT Stúdió Egyesület (Budapest) 

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium (Gyöngyös) 

******* 

A VETÉLKEDŐ FŐ TÁMOGATÓJA: 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

 

Sikeres versenyzést kívánunk a csapatoknak! 

Budapest, 2018. október 11. 
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