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A 39 ÉVES MÚLTÚ  VETÉLKEDŐ  TÉMAKÖRE:  

Éghajlatváltozás és Egészség 

Az ember egyre nagyobb hatást gyakorol az éghajlatra pl.: erdőirtással, 

állattenyésztéssel, fosszilis tüzelőanyagok égetésével. A legfőbb következménye az 

éghajlatváltozásnak, hogy bolygónk melegszik, az emberek, az állatok és növények 

egészsége egyre nagyobb veszélybe kerül. 

Idén arra keresünk válaszokat pl.: milyen tényezők okozzák az éghajlatváltozást, mik 

azok az üvegházhatású gázok, az állattenyésztés és a metán kapcsolata, az erdőirtás, 

a fakivágás negatív hatásai, az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység kapcsolata, 

az éghajlatváltozás és a növények, állatok egészsége, éghajlatváltozás és népesedés, 

az emberek egészségét veszélyeztető kockázatok és ezek csökkentési és megállítási 

lehetőségei stb. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  

2022. január 21-ig 

Nevezési díj nincs! 

A VETÉLKEDŐN VALÓ RÉSZVÉTEL:  

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). Az elődöntő kezdetéig indokolt esetben (betegség 

vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni. Ha a fenti indokok miatt 

valamelyik csapat nem tudna teljes létszámban részt venni: kiegészülhet 1 fővel vagy 

2 fő versenyez. A döntőn egy csapat összetétele az első forduló résztvevőihez képest 

legfeljebb egy tagban változhat.  



A NEVEZÉS MÓDJA : 

A nevezés a TIT Stúdió Egyesület által megküldött jelentkezési lapon történik. 

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

A TIT Stúdió Egyesület további elérhetőségei: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. 

Honlap: www.tit.hu 

Szervező: Gazsó Edit  tel: 06-30-475-4886;  email: titseinfo@gmail.com 
 
Járványügyi korlátozások esetén a vetélkedő lebonyolítása változhat, kérjük, figyelje e-mailjeinket, 
honlapunkat www.tit.hu. 

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI VETÉLKEDŐ FORDULÓI:   

I. forduló. ELŐDÖNTŐ: írásbeli feladatok megoldása 

Az elődöntő időpontja: 2022. február 25-én (péntek) Az elődöntő kezdési időpontját 

a vetélkedő középiskolák maguk választják meg. 

Helyszín: a vetélkedőre jelentkezett középiskolák tantermei. 

Az írásbeli forduló központi feladatait e-mailben küldi ki a TIT Stúdió Egyesület 2022. 

február 23-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 2022. március 1. (kedd) feladási 

dátummal (tértivevényesen). 

Az elődöntő eredményéről, a középiskolai csapatok helyezéséről 2022. április 9-ig 

kapnak értesítést a középiskolák.  

Az adatvédelmi nyilatkozatot, a 16 évesnél fiatalabb versenyzők adatainak 

nyilvántartásához szükséges szülői nyilatkozatot a döntőbe került csapatoknak és 

tanáraiknak kell majd kitölteni. 

II. forduló. DÖNTŐ 

Az elődöntős eredmények alapján min. 15 csapat max. 20 csapat kap meghívást a 

döntőbe. A döntőn elérhető pontszámba nem számít az elődöntőn szerzett 

pontszám! 

A döntő időpontja: 2022. június 30-július 2. (csütörtök-szombat) 

Helyszín: Magyarország/Gyöngyös (Heves megye) 

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

térítésmentesen biztosítják. A döntővel kapcsolatos Információkról a TIT Stúdió 

Egyesület e-mailben értesíti a középiskolákat és a versenyző csapatokat. A döntő 

részei: írásbeli, interaktív feladatok, laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat. 

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 három helyezett csapat tagjai személyenként értékes tárgyjutalomban 

részesülnek, a döntőben részt vett csapatok és a középiskolák oklevelet kapnak. 

**** 

Sikeres versenyzést kívánunk a csapatoknak! 

Budapest, 2021. november 29. 
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