
 

A Magyar Természettudományi Múzeum kapuján február közepén 15 kamion gördült be, 
csordultig megrakva LEGO® kockákkal és egy 2000 négyzetméteres kiállítás kellékeivel.  

Február 28. és június 16. között a múzeumban látható AZ ÓRIÁSOK TÁMADÁSA című 
KOCKAKIÁLLÍTÁS, mely Európa legnagyobb, LEGO® kockákból épített utazó kiállítása.  

A kiállítást a megnyitón február 28-án 11 órakor a Losonci Téri Általános Iskola tanulói 
vehették birtokba először. Az eseményre a sajtó képviselőit és családjukat is várták  
a kiállítás lengyel tulajdonosai.  

 

 

A rendkívül látványos bemutató nemcsak a modellek méretével, hanem témáival is lenyűgözi 
a látogatókat.  

A kiállítás egyik legnagyobb építménye a 900 000 kockából készült 7 méteres Batmobil, 
melyet Batman TM 1:1 méretarányban megépített alakja kísér. A denevérember történetének 
helyszíne, Gotham City hatalmas városa is látható lesz, ahol a hős barlangja, a Wayne Tower 
felhőkarcoló, nyomógombokkal működtethető vonatok és interaktív makettek ejtik ámulatba  
a látogatókat.  

„A kiállításon a sport, a kultúra, a film és a mesevilág ismert alakjait is felvonultatjuk. Mindezt 
1:1-es méretarányban. Az elképzelésünk már kezdetektől fogva az volt, hogy egy olyan 
bemutatót hozzunk létre, melyre eddig még nem volt példa, ezért a legjobb darabokat Európa 
több helyszínéről szállítjuk Budapestre.” – mondta a kiállítás szervezője, Rafal Szymanski.  



 

A kiállításban több mint 100 bemutatott modell közül a leglátványosabbak:  

 

A kiállítás legnagyobb építménye egy 11 méter hosszú, egymillió kockából felépített 
Boeing 747-es repülő, melyet az Amerikai Egyesült Államok elnökének nemzetközi 
utazásaira fejlesztettek ki. Az 1:7 méretarányban elkészített modell szárnyfesztávolsága 
közel 10 méter, magassága eléri a 3 métert. A látogatók betekinthetnek a repülőgép belsejébe 
is, ahol Amerika legfontosabb történelmi személyiségeivel elevenednek meg történelmi 
jelenetek.  

Ferris Wheel – A világ legnagyobb LEGO®kockákból épített óriáskereke 

 

A 4 méter magas modell teljes egészében 
(beleértve a kerék küllőit is) a LEGO®által 
gyártott elemekből épült fel. Az óriás forogni 
is képes. A FERRIS WHEEL, mint  
a legnagyobb, kockákból készült, mozgó 
óriáskerék, reményeink szerint bekerül  
a Guiness Rekordok Könyvébe. 

 

 

Helicarrier 
Az amerikai képregényekből és a szuperhősökről szóló filmekből sokaknak ismerős lehet  
a S.H.I.E.L.D. titkosszolgálat fiktív légi bázisa. Több mint 5 méteres modellje is megtekinthető 
a kiállításban.  

 

 



Mesezóna 

              

Ez a csodálatos, rendkívül színes zóna nemcsak a legkisebbek kedvence lesz. A tündérpónik 
országát, Alice csodaországát, az Angry Birds című filmből ismert szigetet és megannyi 
titokzatos és varázslatos mesebeli helyszínt is megcsodálhatunk. 

Sportcsillagok utcája 

Láthatjuk Peter Sagan, szlovák profi kerékpáros életnagyságú figuráját, mely 70 000 LEGO® 
kockából épült. A kerékpáros 2015-ben világbajnoki címet szerzett, ezért az iránta való 
tiszteletből a győzteseknek járó szivárványos pólóban ábrázoltuk. A Dakar-rali quad 
kategóriájának győztese, Rafal Sonik és járművének 1:1 méretarányú modellje összesen 
250 000 LEGO® kockából készült. Mindehhez 15 ember (szerkesztők és építők) 3 hónapos 
munkájára volt szükség.  

Csillagok Háborúja (Star Wars®) zóna 

A budapesti helyszínre a szervezők egy különleges Csillagok Háborúja zónát is készítettek.  
A rajongók a sorozat leghíresebb hajóit, jeleneteit, alakjait, fegyvereit, bázisait és csatáit  
is láthatják.  

Fantasy zóna 

A mágia, a fikció különös világa most a kockák segítségével elevenedik meg. Elfek, űrkalózok, 
űrlények fantasztikus királyságai, végtelen csaták a jó és a rossz között.  

Szuperhősök 
Megcsodálhatjuk Spiderman TM, Iron Man TM, a 2,5 méteres Hulk TM életnagyságú 
rekonstrukcióit. A kockákból nemcsak kitalált alakok készültek. A híres művész 
Johann Sebastian Bach is az 1:1 méretarányban megépített hírességek között 
látható.  

 

Tisztelet a helyszínnek – Budapest építészeti szimbólumai 

A kiállításon Budapest ismert nevezetességei is láthatók. A Parlament, a Hősök Tere,  
a Millenniumi emlékmű és jellegzetes szobrai külön a budapesti helyszín tiszteletére készültek 
el. 

 



  

Dinoszaurusz 

Dinoszaurusz nélkül még egy LEGO®  kockákból készült kiállítás sem nyílhat meg. A jelenlegi 
helyszín, a Magyar Természettudományi Múzeum apropóján egy Triceratops koponya készült 
el, 1:3 méretarányban.  

 

FUN PARK – játszótér kockákkal 

 

A kiállítás nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is rendkívüli szórakozási 
lehetőséget kínál. Egy 400 négyzetméteres játszóházban Duplo® és LEGO® elemekkel játszva 
engedhetjük szabadon a fantáziánkat.  

A kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumétól független nyitva tartással  
(minden nap 10-től 20 óráig, március 15-én ZÁRVA) és pénztárakkal üzemel.  

Jegyárak:  

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG  

délelőtti jegy (10.00 – 15.00) 1950 Ft/fő 

délutáni jegy (15.00 – 18.30) 2400 Ft/fő 

2+2 jegy (min. 4 fő, ebből max. 2 felnőtt) (15.00 – 18.30) 1950 Ft/fő 

esti jegy (18.30 – 20.00) 1700 Ft/fő 

csoportos jegy min. 10 főtől (iskolák, óvodák és egyéb 
oktatási intézmények számára, 10.00 – 15.00) 

1400 Ft/fő 

SZOMBATON, VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON  

hétvégi jegy (10.00 – 18.30) 2400 Ft/fő 

2+2 jegy (min. 4 fő, ebből max. 2 felnőtt) (10.00 – 18.30) 1950 Ft/fő 

esti jegy (18.30 – 20.00) 1800 Ft/fő 

INGYENES gyerekeknek 95 cm alatt 

 



 

A KOCKAKIÁLLÍTÁS nem a Magyar Természettudományi Múzeum produkciója, a WYSTAWA 

KLOCKÓW SP. z o.o.Sp.K. szervezésében érkezett Budapestre. Egyedi szerződés alapján 

kerül bemutatásra, így a belépőjegyek árát, a kedvezményeket és a kiállítás nyitva tartási 

rendjét is a kiállító fél határozza meg.  

 

Sajtókapcsolat: Gálfi István 

Tel.: +36-30-229-9771 

e-mail: media@kockakiallitas.hu 
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