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Magyarország készen áll a 2024-es űrkongresszus megrendezésére 

A Dubajban  zajló  idei  Nemzetközi  Asztronautikai  Kongresszuson  (IAC)  nagy  érdeklődés
övezte a ma bemutatott magyar pályázatot. Ha a hét vége előtt számunkra kedvező döntés
születik, 2024-ben Budapest rendezheti a világ legnagyobb globális űreseményét!

A  rendezés  jogáról  a  Nemzetközi  Asztronautikai  Szövetség (International  Astronautical
Federation,  IAF)  Közgyűlése  dönt,  október  29-én.  Az  IAF  hazai  tagszervezete  a  Magyar
Asztronautikai Társaság (MANT), amely a 2024. évi 75. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus
megrendezésére pályázó magyar konzorciumot vezeti. Ennek tagjai még a 2024. szeptember 30. és
október 4. között tervezett budapesti rendezvény helyszínét adó HUNGEXPO és a CongressLine
Kft. 

A  magyarországi  IAC  pályázatát  támogatja  a  Kormányban  az  űrtevékenységért  felelős
Külgazdasági  és  Külügyminisztérium,  valamint  Budapest  Főváros  is.  A  dubaji  bemutató
hallgatóságát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter külön videóüzenetben is köszöntötte. 

A 75. IAC jelmondata  „Világűr – hagyomány és új törekvések” (Space – Tradition and New
Ambitions), ami utal a magyarországi űrkutatás hosszú időre visszanyúló hagyományaira, és arra is,
hogy világszerte töretlenül növekszik az űrtevékenység szerepe, fontossága. 

A budapesti pályázat bemutatása során a hallgatóság rövid bepillantást nyert a magyar űrkutatás
eddigi  eredményeibe,  továbbá  megismerkedhetett  a  konferencia  tervezett  helyszínével  –  az
országgal,  a  fővárossal,  és  természetesen  a  HUNGEXPO  új  létesítményeivel,  amelyek  minden
tekintetben  megfelelnek  a  kongresszus  támasztotta  követelményeknek.  Tájékozódhattak  a
közlekedési és szálláslehetőségekről, a szóba jöhető szabadidős programokról. Mindezek alapján
meggyőződhettek róla, hogy Budapest tökéletes helyszín lenne egy űrkongresszus számára.

Bár  a  rendezésért  folyó  verseny  kiélezett  –  a  budapestin  kívül  érkeztek  még  pályázatok
Ausztráliából,  Brazíliából,  Olaszországból  és  Spanyolországból  is  –,  okkal  reménykedhetünk
abban, hogy Magyarország lesz a befutó. Legutóbb mintegy négy évtizede, 1983-ban adtunk otthont
az IAF akkori kongresszusának. Sikeres pályázat esetén a globális űrszektor figyelme nem csak
2024-ben, de már az azt megelőző évek során is hazánk felé fog fordulni, további lökést adva a
szakterület fejlődéséhez.

További információ a 2024. évi magyarországi IAC pályázat angol nyelvű honlapján olvasható:
https://iac2024budapestbid.mant.hu/

A sajtó képviselői  részletes  tájékoztatásért  Bacsárdi Lászlót,  a pályázat  koordinátorát,  a MANT
alelnökét kereshetik (bacsardi.laszlo@mant.hu),  vagy az ezen a telefonszámon érdeklődhetnek:
+36 20 356 1859.
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A Magyar Asztronautikai Társaság

A  Magyar  Asztronautikai  Társaság  (MANT)  jogelődje  1956-ban  alakult.  Küldetése  azóta  is
változatlan, legfontosabb célkitűzései az alábbiak: terjeszteni az űrhajózási-űrkutatási ismereteket;
egységes magyar szaknyelv kialakítása az asztronautikában; foglalkozni az ifjúsággal, és erősíteni
azt az elvet, hogy az űrtan nem csak az űrhajózást jelenti, hanem jelen van mindennapi életünkben:
a  katasztrófa-előrejelzéstől  kezdve  a  termésbecslésen  és  a  műholdas  helymeghatározáson  át  az
orvos- és jogtudományig egyaránt. A MANT az űrkutatás iránt érdeklődő és az űrtevékenységgel
aktívan foglalkozó hazai  szakembereket  tömöríti.  A társaság  szakmai  programok (konferenciák,
szemináriumok,  találkozók)  szervezése  mellett  minél  szélesebb  közönséghez  szeretne  szólni,  a
fiataloktól  az  idősekig  egyaránt.  Az  általános  és  középiskolás  fiatalok  számára  pályázatokat,
programokat,  a  felsőoktatásban  tanulók  számára  szakmai  fórumokat  szervez.  Megjelenik  nagy
tudománynépszerűsítő  rendezvényeken.  Rendszeres  kiadványokat  jelentet  meg  (Űrtan  Évkönyv,
Körlevél, Hazai űrkörkép). További információk a Társaságról: https://www.mant.hu/

A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség

A párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (International Astronautical Federation,
IAF)  1951-ben  alakult,  hogy  előmozdítsa  az  űrszektorban  tevékenykedők  nemzetközi
együttműködését. Jelenleg 71 országból 407 tagszervezete van, a nemzeti űrügynökségektől kezdve
egyetemeken, kutatóintézeteken, űripari vállalkozásokon át olyan civil szervezetekig, mint amilyen
a MANT is. A MANT jogelődje révén 1959 óta folyamatosan az IAF tagja, egyelőre még egyedül
képviselve  Magyarországot.  Az évente  megrendezett  Nemzetközi  Asztronautikai  Kongresszusok
(International  Astronautical  Congress,  IAC)  sorozata  immár  több  mint  hét  évtizedes  múltra
tekinthet  vissza.  A  vendéglátó  szerepét  mindig  az  IAF  egyik  tagszervezete  tölti  be.  A
kongresszusokon  manapság  mintegy  hatezer  résztvevő  jelenik  meg  a  világ  minden  tájáról,  az
űrkutatás és űrtevékenység legújabb eredményeit több mint 1400 tudományos előadáson mutatják
be.  Az űripari  cégek legújabb fejlesztései  és  víziói  a  150-nél  is  több űripari  céget  felvonultató
kiállításon jelennek meg.  Az IAC idén Dubajba (Egyesült  Arab Emírségek),  2022-ben Párizsba
(Franciaország), 2023-ban pedig Bakuba (Azerbajdzsán) látogat. Budapest a 2024-es kongresszus
rendezéséért szállt versenybe. További információk az IAF-ről: https://www.iafastro.org/
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