
 
 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján 2016-2017-re újra 
elnyertük a Kutatók Éjszakája magyarországi megrendezésének lehetőségét. A rendező konzorcium 
vezetését a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (www.rcisd.eu) vállalta, tagjai a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (www.bayzoltan.hu), a Hétfa Kutatóintézet 
(www.hetfa.hu) és az idén 175 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (www.tit.hu).   

A Kutatók Éjszakájára idén szeptember utolsó péntekén, azaz 2016. szeptember 30-án kerül sor.  

Csatlakozási nyilatkozat 

 A korábbi gyakorlathoz hasonlóan idén is lehetőség van rá, hogy a rendezvényhez 
csatlakozzanak mindazon intézmények, amelyek vállalják, hogy színvonalas rendezvényeiken 
látják vendégül az érdeklődő nagyközönséget.  

 A rendezvénysorozat honlapját a Bay Zoltán Nonprofit Kft. üzemelteti. A honlapon az Önök 
segítségével az események minél szélesebb körét kívánjuk megjelentetni. Ennek érdekében 
kérjük, hogy a mellékelt csatlakozási nyilatkozatot töltsék ki, és hivatalos levél formájában, 
cégszerű aláírással ellátva elektronikus levélben juttassák el Groó-Nagy Patriciának 
(patricia.groo@bayzoltan.hu) legkésőbb 2016. szeptember 2-ig. 

 A csatlakozás és a honlapon való megjelenés ingyenes.  

Központi sajtókampány 

A Kutatók Éjszakájával kapcsolatos minden fontos információt megjelentetünk a központi honlapon 
(www.kutatokejszakaja.hu), ezen túlmenően a sajtóban és más szervezetek eseményein is 
népszerűsítjük a rendezvényeket. Kérjük, hogy saját csatornáikon keresztül Önök is tegyék ezt meg, 
lehetőség szerint utalva a honlapunkra, internetes felületeiken a fenti link megadásával is.  

Programok, szereplők megjelentetése a központi honlapon 

 A Kutatók Éjszakája legfontosabb célja idén is a kutatói életpálya népszerűsítése, ezért kérjük, 
hogy a programok tervezése és bemutatása során erre helyezzék a hangsúlyt.  

 Minden csatlakozó szervezet megjelenítheti saját rendezvényeinek a programját a honlapon. 

 A honlapról hamarosan letölthetők a részletes kitöltési útmutató és a Kutatók Éjszakájának 
arculati elemei, amelyeket a helyi kiadványokban és honlapokon kérünk felhasználni.  

 A programok a korábban megszokott módon jelennek meg a honlapon, és feltöltésük is 
ugyanúgy történik. Július végéig minden csatlakozó intézmény megkapja egyéni hozzáférési 
lehetőségét, és felöltheti programjait. Erről a részletes tájékoztatást az intézményi 
kapcsolattartónak külön elektronikus levélben küldjük el.  

 A programok végleges leírását, címét, időpontját és helyszínét, kérjük, legkésőbb augusztus 
20-ig jelenítsék meg a honlapon. Szokás szerint lehetőség lesz a regisztrációt igénylő 
programok szervezésére, a regisztrációs lehetőséget a nagyközönség számára szeptember 9-
én este nyitjuk meg, és szeptember 29-én este zárjuk le.  

 A honlap fontos része a „Főszereplők” funkció, ahol bemutatkozhatnak a kutatók és a 
szervezők. Kérjük, töltsék fel ezt a rovatot is, hiszen a személyes példák a legalkalmasabbak a 
kutatói életpálya szépségének bemutatására.  
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Hírek a honlapra, sajtótevékenység 

Kérjük, segítsék munkánkat a rendezvény népszerűsítésében. Minden partnerünket arra kérjük, hogy 
tudósítson a programok előkészületeiről, lebonyolításáról. Várjuk a – lehetőleg fotókkal illusztrált – 
híreket, hogy ezeket részben a honlapon keresztül, részben közvetlenül a sajtónak szóló 
kommunikációban megjelentessük. Kérjük, hogy ezeket a tudósításokat közvetlenül Grosschmid 
Péternek, a Kutatók Éjszakája sajtófelelősének küldjék e-mailben (peter.grosschmid@rcisd.eu). 
Szeptember 5-ig várjuk mindenkitől az első híreket, utána folyamatosan a rendezvény után is, 
legkésőbb október 10-ig.  

Kapcsolattartók 

- Általános kérdésekben (programszervezés, intézményi nyilatkozatok stb.):  

Groó-Nagy Patrícia, e-mail: patricia.groo@bayzoltan.hu 

- Sajtófelelős: Grosschmid Péter, e-mail: peter.grosschmid@rcisd.eu 

Fontosabb dátumok 

- június 30-ig: az intézményi kapcsolattartó kijelölése és nevének, elérhetőségének eljuttatása 

a BZN-hez (patricia.groo@bayzoltan.hu) 

- július 31-ig: a BZN elküldi a honlaphoz való hozzáféréshez szükséges információt az 

intézményi kapcsolattartónak 

- augusztus 20-ig: az intézményi programok feltöltése a központi honlapra 

- szeptember 2-ig: a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése a BZN-hez 

- szeptember 5-ig: a sajtónak, illetve a honlapra szánt első hírek beküldése – onnan kezdve 

folyamatos 

- szeptember 9.: a programokra való regisztráció megnyitása a nagyközönség számára  

- szeptember 29. éjfél: a látogatói regisztrációk lezárása 

- szeptember 30.: Kutatók Éjszakája 

 

Reméljük, hogy zökkenőmentesen tudunk együttműködni az előkészületek és a rendezvény 
lebonyolítása során. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal kapcsolattartóinkhoz. 

Köszönjük, hogy idén is együttműködnek velünk a Kutatók Éjszakája magas színvonalon történő 
megrendezésében. 

 

Budapest, 2016. június 15. 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Kardon Béla 
Tudományos igazgató 

Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont 

Dr. Grasselli Norbert 
Ügyvezető igazgató 

Bay Zoltán Nonprofit Kft. 
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