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A kontroller felépítése 
 

 

 

Figyelmeztetés: 
 

- Az eszköz használata 12 éves kor alatt csak szülői felügyelet mellett ajánlott 

- Epilepszia, klausztrofóbia, tériszony esetében saját felelősségre használható 

  



APOLLO 11 

Típus: űrkutatás, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 30 perc 

 

A 360 fokban élvezhető filmben fél órában összesűrítve élhetjük át az első holdra szállás eseményeit, 

az űrhajó kilövésétől kezdve a holdsétákon át a visszatérésig. A film ülős élmény, nem szükséges 

hozzá kontrollerhasználat. 

 

     

 

 

ART PLUNGE 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: 5 perc 

 

Ebben a virtuális galériában öt klasszikus festménybe léphetünk bele, mintha a kép történetének 

részei lennénk. Olyan részleteket is szemügyre behetünk, amik a képek szélein kívül helyezkedhettek 

el, testközelbe hozva az évszázados mesterműveket. 

 

      

 



 

BEAT SABER 

Típus: zenés, ügyességi 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: 2-4 perc/dal 

 

A játékban elhangzó dalok ütemére kell a megjelenő kockákat a megfelelő színű karddal eltalálni. 

Kihívást jelentő ritmusjáték akár egyedüli, akár csoportos időtöltésre, versenyekre, csapatépítésre. 

     

 

 

BLUE PLANET 

Típus: valóság, utazás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – több óra 

 

Bolygónk varázslatos tájait járhatjuk be élethű, a valós helyszínek alapján készült területekben. 

Sivatagok, kanyonok, fjordok, több száz éves romok között választhatunk. Kalandvágyóbbak virtuális 

sárkányrepülést is választhatnak! 

 

      

 

 



 

THE BODY VR 

Típus: biológia, anatómia, filmszerű 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 15 perc, utána anatómiai ábrák megtekintése lehetséges 

 

Tegyünk egy utazást testünk belsejébe! Haladjunk a vérsejtekkel együtt az érhálózatban, vagy nézzük 

meg, hogyan épülnek fel sejtjeink! Éljünk át egy vírustámadást, és figyeljük meg, hogyan védekezik 

immunrendszerünk! 

Az angolul narrált filmen kívül az emberi test felépítését is megtekinthetjük 3D-ben. 

     

 

CAPCOM GO! THE APOLLO STORY + WE ARE THE STARS 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 30 perc/ film 

 

Ebben a virtuális planetáriumban kisfilmeket nézhetünk az Apolló-küldetésről (angol, német, francia, 

olasz nyelven, és felirattal), az univerzum és a földi élet keletkezéséről (ez utóbbi a több filmből 

ismert Andy Serkis narrálásában). 

 

       

 



THE DAWN OF ART 

Típus: művészet, történelem, filmszerű 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 10 perc, utána interaktív bejárás lehetséges 

 

A film a Chauvet-i barlangrajzokat mutatja be, művészi megközelítésben, megpróbálva feltárni, miket 

is jelenthettek az alkotások az ősközösségek lakói számára. Minimális kontrollerhasználat szükséges. 

A film angol (narrátor: Daisy Ridley) és francia (narrátor: Cécile de France) nyelven élvezhető.  

 

      

 

 

DISCOVR EGYPT: KING TUT’S TOMB 

Típus: történelem, régészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 15 perc 

 

Tutanhamon sírját járhatjuk be a programban, megtekintve a fáraó temetkezési kincseit is. A virtuális 

idegenvezetés után egy rövid kincskereső játékot is kipróbálhatunk. 

      

 

 

 



DISNEY MOVIES VR 

Típus: filmek, kaland 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-25 perc  

 

A programban a Walt Disney stúdió filmjeihez (Star Wars: Az ébredő Erő, A dzsungel könyve) 

kapcsolódó rövid, 360 fokos videókat, beharangozókat tekinthetünk meg.  

 

     

 

 

 

 

DREAMS OF DALI 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10 perc 

 

A szürrealizmus mesterének festményei ihlette tájat járhatunk be a floridai Salvador Dalí Múzeum 

munkatársaink közreműködésével készült díjnyertes élményprogramban. 

      

 

 



DROID REPAIR BAY 

Típus: fantasztikus, belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10 perc 

 

A Star Wars filmekből ismert BB-8-et, és a hozzá hasonlító droidokat lehet gyorsan megjavítani, és 

működésüket letesztelni. 

 

    

 

 

EYE OF THE OWL 

Típus: művészet, festészet, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

A programban a híres reneszánsz festő, Hieronymus Bosch legismertebb művét, a Földi gyönyörök 

kertje című triptichont tekinthetjük meg nagy méretben. Mintha az alkotó műhelyében állnánk, maga 

Bosch ad betekintést a festmény részleteibe, és magyarázza el a mű összetett szimbólumrendszerét. 

 

     

 

    



FRUIT NINJA 

Típus: akció, humoros 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb. 2-3 perc/menet 

 

Milyen lehet katanával a levegőben gyümölcsöt szeletelni? Vagy egy mozdulattal több gyümölcsöt? 

Főleg, ha időre kell minél többet, és néha a gyümölcs helyett bomba jön? A játékban egyedül is 

próbára tehetjük ügyességünket, de remek versenyeket is lehet rendezni vele. 

 

     

 

 

GOOGLE EARTH  

Típus: valóság, térkép, utazás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – több óra 

 

A Google jól ismert térképszolgáltatásának virtuális valóságba áthelyezett változata. Madártávlatból 

bejárhatjuk egész bolygónkat, városok felett szállhatunk, és használhatjuk az utcaképnézetet is, 

szinte mintha csak ott lennénk a valós helyszínen. 

 

     

 



 

HALF-LIFE ALYX 

Típus: akció, lövöldözős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 5-6 óra a teljes végigjátszás 

 

A legendás Half-Life széria VR epizódja teljes értékű játékélményt kínál, pörgős akcióval, a virtuális 

valóság lehetőségeit kihasználó logikai fejtörőkkel, izgalmas történettel. 

 

    

 

 

THE HOMESTEAD 

Típus: művészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10-15 perc 

 

Az új-zélandi Auckland-ben található The Wallace Art Trust gyűjteményéből tekinthetünk meg 

műtárgyakat élethű környezetben. 

 

      

 

 



 

IL DIVINO MICHELANGELO 

Típus: művészet, építészet, festészet, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-20 perc 

 

Lépjünk be a Sixtus-kápolnába, csodáljuk meg narráció mellett Michelangelo remekműveit, akár 

olyan közelről és magasságból, amire máshogy nincs lehetőségünk. 

    

 

 

INTERNATIONAL SPACE STATION TOUR 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 20 perc 

 

Járjuk be a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét, vegyük szemügyre a használt berendezéseket, és 

nézzünk informatív videókat a valódi űrhajósok közreműködésével! 

Vigyázat! A program arányai eltérnek a valóságostól, így mindent nagyobbnak látunk, mint valójában. 

     

 

 

 



JOB SIMUALTOR 

Típus: munka, humor 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc – 2 óra 

 

Próbáluk ki magunkat több munkakörben, humoros tálalásban! A játék egy elképzelt jövőben 

játszódik, ahol robotok próbálják felidézni, milyen is volt az, amikor emberek dolgoztak. 

Megismerhetjük az irodai, az éttermi, a bolti eladói és az autószerelői lét apróságait. 

 

     

 

 

 

MARSVR: MARS DESERT RESEARCH STATION 

Típus: űrkutatás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

Milyen lehet egy bázis a Marson?  Milyen érzés lehet a vörös bolygó felszínén sétálni? Ezeket az 

élményeket élhetjük át a programban, miközben információkat kaphatunk arról, hogyan működne 

egy valóságos Mars-bázis. 

 

      



 

MEDITATION VR 

Típus: meditáció, természet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc  

 

Merüljünk egy pár percre a tengerpart nyugalmában, akár vezetett meditációként, akár csak 

magunkban. 

 

    

 

 

MONA LISA: BEYOND THE GLASS 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 15-20 perc 

 

 Induljunk el a Louvre üvegpiramisától, és fedezzünk fel párat a múzeum kincsei közül, amíg el nem 

érünk magához a Mona Lisához, amiről egy rengeteg érdekességet rejtő kisfilmet nézhetünk meg, 

egy kisebb utazással Leonardo korába is. 

Ki tudta, hogy a világ egyik legértékesebb festménye valaha egy fürdőszobában lógott? 

     

 



 

NEFERTARI: JOURNEY TO ETERNITY 

Típus: történelem, régészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 10 perc 

 

A legendás egyiptomi fáraófeleség, Nofertiti sírját járhatjuk be, miközben különböző érdekességeke 

hallgathatunk az ókori egyiptomi kultúráról.  

 

     

 

 

THE NIGHT CAFÉ 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc  

 

Lépjünk be Vincent van Gogh Éjszakai kávéház című festményébe! Járjuk körbe a kávézót úgy, mintha 

minden zugát a mester festette volna. Ha alaposan körbe nézünk, talán még magát van Gogh-gal is 

találkozunk. 

 

      

 



RAVENCLAW COMMON ROOM 

Típus: fantasztikus, belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

A Harry Potter regényekből és filmekből ismert Roxfort varázslóiskola Hollóhát házának közös 

klubhelyiségét járhatjuk be, kipróbálva több, jól ismert varázslatot is.  

A program rajongói készítésű, nem hivatalos, de nagyon színvonalas alkotás. 

 

      

 

RICHIE’S PLANK EXPERIENCE 

Típus: játékos, kihívás 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb 5-10 perc 

 

Tegyük próbára bátorságunkat! Ki az, aki ki mer állni egy nyikorgó fapalánkra sok-sok emelet 

magasban, vagy megtapasztalni a zuhanás élményét?  Esetleg szuperhősként kirepülni rajta, és 

magára az égre festeni? A titkos pályáról nem is szólva… 

Vigyázat! Az élethű magasságélmény tériszonyosokra kiemelten ijesztően hathat, de a félelemmel 

szembenéző terápiás céllal is szolgálhat. 

 

    



SANTA SIMULATOR 

Típus: játékos, ünnepek, gyerekeknek 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb. 10 perc 

 

Milyen lehet magának a Mikulásnak lenni, az égen suhanni a rénszarvasok húzta szánon és 

ajándékokat osztani? Ezt próbálhatjuk ki ebben a rövid játékban. A sikeresen kézbesített ajándékok 

után pontokat kapunk, így a játékosok össze is mérhetik ügyességüket, ki a rátermettebb Mikulás. 

 

     

 

 

THE SCREAM VR 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 10 perc 

 

Edward Munch legendás festménye alapján készült kisfilmben egyedül találjuk magunkat a képpel – 

és mindazokkal a jelenetekkel, amiket kiválthat a nézőben.  

A film jeleneteinek folytatásához időnként a képhez való hozzáérés szükséges.  

Vigyázat! A film egyeseknek felkavaró lehet. 

 

    



 

SPACE ENGINE 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – egy óra 

 

Milyen lehet csak úgy repülni a csillagok között, idegen bolygókra leszállni, vagy csak elmerülni a 

világűr rejtélyeiben? Ezt élhetjük át ezzel a programmal, amelyben mind a világegyetem már 

felfedezett, mind a még felfedezésre váró zugait bejárhatjuk. 

     

 

 

 

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 

Típus: akció, szuperhős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-20 perc 

 

Bújj bele Pókember ruhájába a Marvel népszerű filmje alapján készült rövid játékban! Tanulj meg 

hálót lőni, a házak között himbálózni, és mentsd meg a várost! A szinkronhangokat az eredeti 

filmszínészek adják. 

     

 



SUPERHOT VR 

Típus: akció, lövöldözős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc – másfél óra 

 

Ebben a belső nézetű, elvont grafikájú játékban nem a féktelen akcióé a főszerep. Testünk 

mozgatásával az időt is manipulálhatjuk, ami segít ellenfeleink legyőzésében. A lőfegyvereken kívül 

egyéb tárgyakat is használhatunk, amik a valós fizika törvényeinek engedelmeskednek. 

 

        

TITANIC VR 

Típus: történelem, filmszerű, felfedezés 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 15 perc, utána saját interaktív felfedezés lehetséges 

 

A 360 fokban megtekinthető animációs filmben egy mentőcsónakból, a túlélők közül figyelhetjük meg 

a Titanic katasztrófáját.  

A filmen kívül egy tengeralattjárót vezetve magunk is felkutathatjuk a legendás hajó roncsait az 

óceán fenekén. 

 

      

 

 



TRIALS ON TATOOINE 

Típus: akció, fantasztikus,  belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 7 perc 

 

Rövid történet a Star Wars univerzumában, a jól ismert Tatooine bolygón. Segíts Han Solo-nak 

megjavítani a Millennium Falcont, és vedd fel fénykardot használva a harcot a Birodalom 

rohamosztagosaival! 

 

     

 

 

VIRTUAL DESKTOP 

Típus: internet, videós tartalmak 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: tartalomtól függ  

 

Az asztalunkon található tartalmakat böngészhetjük VR-szemüvegen keresztül, így a számítógépen 

tárolt videókat is mintha egy privát moziban lennénk, nézhetjük meg. Az interneten található 360 

fokos videókat is meg tudjuk tekinteni. 

 

     

 



THE VR MUSEUM OF FINE ART 

Típus: művészet, festészet, szobrászat 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc  

 

Egy virtuális múzeum, ahol két emeleten keresztül a világtörténelem legnagyobb remekműveiből 

tekinthetünk meg egy válogatást az ókortól az impresszionizmusig. 

     

 

 

 

 

 

WELCOME TO THE LIGHT FIELDS 

Típus: technika, fényképek 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a bemutató film kb. 10 perc, utána 360 fokos képek nézhetők 

 

A kisfilm bemutatja a virtuális terek elkészítésének technikáját, amelyekkel a többi VR programban is 

találkozhatunk. Ezek kívül több különféle jelenet közepébe kerülhetünk, szabadon nézelődve bennük. 

 

     



VR program-katalógus 
Téma szerinti rendezésben 

 

 

 

 

 

 
Utolsó módosítás: 2022.09.15. 

  



A kontroller felépítése 
 

 

 

Figyelmeztetés: 
 

- Az eszköz használata 12 éves kor alatt csak szülői felügyelet mellett ajánlott 

- Epilepszia, klausztrofóbia, tériszony esetében saját felelősségre használható 

  



MŰVÉSZET 
 ART PLUNGE 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: 5 perc 

 

Ebben a virtuális galériában öt klasszikus festménybe léphetünk bele, mintha a kép történetének 

részei lennénk. Olyan részleteket is szemügyre behetünk, amik a képek szélein kívül helyezkedhettek 

el, testközelbe hozva az évszázados mesterműveket. 

 

      

 

THE DAWN OF ART 

Típus: művészet, történelem, filmszerű 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 10 perc, utána interaktív bejárás lehetséges 

 

A film a Chauvet-i barlangrajzokat mutatja be, művészi megközelítésben, megpróbálva feltárni, miket 

is jelenthettek az alkotások az ősközösségek lakói számára. Minimális kontrollerhasználat szükséges. 

A film angol (narrátor: Daisy Ridley) és francia (narrátor: Cécile de France) nyelven élvezhető.  

 

      



 

DREAMS OF DALI 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10 perc 

 

A szürrealizmus mesterének festményei ihlette tájat járhatunk be a floridai Salvador Dalí Múzeum 

munkatársaink közreműködésével készült díjnyertes élményprogramban. 

      

 

EYE OF THE OWL 

Típus: művészet, festészet, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

A programban a híres reneszánsz festő, Hieronymus Bosch legismertebb művét, a Földi gyönyörök 

kertje című triptichont tekinthetjük meg nagy méretben. Mintha az alkotó műhelyében állnánk, maga 

Bosch ad betekintést a festmény részleteibe, és magyarázza el a mű összetett szimbólumrendszerét. 

 

     

 

 

 



THE HOMESTEAD 

Típus: művészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10-15 perc 

 

Az új-zélandi Auckland-ben található The Wallace Art Trust gyűjteményéből tekinthetünk meg 

műtárgyakat élethű környezetben. 

 

      

 

IL DIVINO MICHELANGELO 

Típus: művészet, építészet, festészet, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-20 perc 

 

Lépjünk be a Sixtus-kápolnába, csodáljuk meg narráció mellett Michelangelo remekműveit, akár 

olyan közelről és magasságból, amire máshogy nincs lehetőségünk. 

    

 

 

 

 

 



MONA LISA: BEYOND THE GLASS 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 15-20 perc 

 

Induljunk el a Louvre üvegpiramisától, és fedezzünk fel párat a múzeum kincsei közül, amíg el nem 

érünk magához a Mona Lisához, amiről egy rengeteg érdekességet rejtő kisfilmet nézhetünk meg, 

egy kisebb utazással Leonardo korába is. 

Ki tudta, hogy a világ egyik legértékesebb festménye valaha egy fürdőszobában lógott? 

     

 

THE NIGHT CAFÉ 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc  

 

Lépjünk be Vincent van Gogh Éjszakai kávéház című festményébe! Járjuk körbe a kávézót úgy, mintha 

minden zugát a mester festette volna. Ha alaposan körbe nézünk, talán még magát van Gogh-gal is 

találkozunk. 

 

      

 

 



THE SCREAM VR 

Típus: művészet, festészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 10 perc 

 

Edward Munch legendás festménye alapján készült kisfilmben egyedül találjuk magunkat a képpel – 

és mindazokkal a jelenetekkel, amiket kiválthat a nézőben.  

A film jeleneteinek folytatásához időnként a képhez való hozzáérés szükséges.  

Vigyázat! A film egyeseknek felkavaró lehet. 

 

    

 

 

THE VR MUSEUM OF FINE ART 

Típus: művészet, festészet, szobrászat 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc  

 

Egy virtuális múzeum, ahol két emeleten keresztül a világtörténelem legnagyobb remekműveiből 

tekinthetünk meg egy válogatást az ókortól az impresszionizmusig. 

     

 



ŰRKUTATÁS 
 

APOLLO 11 

Típus: űrkutatás, történelem 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 30 perc 

 

A 360 fokban élvezhető filmben fél órában összesűrítve élhetjük át az első holdra szállás eseményeit, 

az űrhajó kilövésétől kezdve a holdsétákon át a visszatérésig. A film ülős élmény, nem szükséges 

hozzá kontrollerhasználat. 

     

 

CAPCOM GO! THE APOLLO STORY + WE ARE THE STARS 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 30 perc/ film 

 

Ebben a virtuális planetáriumban kisfilmeket nézhetünk az Apolló-küldetésről (angol, német, francia, 

olasz nyelven, és felirattal), az univerzum és a földi élet keletkezéséről (ez utóbbi a több filmből 

ismert Andy Serkis narrálásában). 

 

       



INTERNATIONAL SPACE STATION TOUR 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 20 perc 

 

Járjuk be a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét, vegyük szemügyre a használt berendezéseket, és 

nézzünk informatív videókat a valódi űrhajósok közreműködésével! 

Vigyázat! A program arányai eltérnek a valóságostól, így mindent nagyobbnak látunk, mint valójában. 

 

     

 

 

MARSVR: MARS DESERT RESEARCH STATION 

Típus: űrkutatás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

Milyen lehet egy bázis a Marson?  Milyen érzés lehet a vörös bolygó felszínén sétálni? Ezeket az 

élményeket élhetjük át a programban, miközben információkat kaphatunk arról, hogyan működne 

egy valóságos Mars-bázis. 

 

      

 



SPACE ENGINE 

Típus: űrkutatás, tudomány 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – egy óra 

 

Milyen lehet csak úgy repülni a csillagok között, idegen bolygókra leszállni, vagy csak elmerülni a 

világűr rejtélyeiben? Ezt élhetjük át ezzel a programmal, amelyben mind a világegyetem már 

felfedezett, mind a még felfedezésre váró zugait bejárhatjuk. 

     

  



TÖRTÉNELEM 

 
DISCOVR EGYPT: KING TUT’S TOMB 

Típus: történelem, régészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 15 perc 

 

Tutanhamon sírját járhatjuk be a programban, megtekintve a fáraó temetkezési kincseit is. A virtuális 

idegenvezetés után egy rövid kincskereső játékot is kipróbálhatunk. 

      

 

NEFERTARI: JOURNEY TO ETERNITY 

Típus: történelem, régészet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb 10 perc 

 

A legendás egyiptomi fáraófeleség, Nofertiti sírját járhatjuk be, miközben különböző érdekességeke 

hallgathatunk az ókori egyiptomi kultúráról.  

 

     



TITANIC VR 

Típus: történelem, filmszerű, felfedezés 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 15 perc, utána saját interaktív felfedezés lehetséges 

 

A 360 fokban megtekinthető animációs filmben egy mentőcsónakból, a túlélők közül figyelhetjük meg 

a Titanic katasztrófáját.  

A filmen kívül egy tengeralattjárót vezetve magunk is felkutathatjuk a legendás hajó roncsait az 

óceán fenekén. 

 

      

  



TUDOMÁNY, UTAZÁS 
 

BLUE PLANET 

Típus: valóság, utazás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – több óra 

 

Bolygónk varázslatos tájait járhatjuk be élethű, a valós helyszínek alapján készült területekben. 

Sivatagok, kanyonok, fjordok, több száz éves romok között választhatunk. Kalandvágyóbbak virtuális 

sárkányrepülést is választhatnak! 

      

 

THE BODY VR 

Típus: biológia, anatómia, filmszerű 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a film kb. 15 perc, utána anatómiai ábrák megtekintése lehetséges 

 

Tegyünk egy utazást testünk belsejébe! Haladjunk a vérsejtekkel együtt az érhálózatban, vagy nézzük 

meg, hogyan épülnek fel sejtjeink! Éljünk át egy vírustámadást, és figyeljük meg, hogyan védekezik 

immunrendszerünk! 

Az angolul narrált filmen kívül az emberi test felépítését is megtekinthetjük 3D-ben. 

     



GOOGLE EARTH  

Típus: valóság, térkép, utazás 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc – több óra 

 

A Google jól ismert térképszolgáltatásának virtuális valóságba áthelyezett változata. Madártávlatból 

bejárhatjuk egész bolygónkat, városok felett szállhatunk, és használhatjuk az utcaképnézetet is, 

szinte mintha csak ott lennénk a valós helyszínen. 

 

     

 

 

VIRTUAL DESKTOP 

Típus: internet, videós tartalmak 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: tartalomtól függ  

 

Az asztalunkon található tartalmakat böngészhetjük VR-szemüvegen keresztül, így a számítógépen 

tárolt videókat is mintha egy privát moziban lennénk, nézhetjük meg. Az interneten található 360 

fokos videókat is meg tudjuk tekinteni. 

 

     

 



 

WELCOME TO THE LIGHT FIELDS 

Típus: technika, fényképek 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: a bemutató film kb. 10 perc, utána 360 fokos képek nézhetők 

 

A kisfilm bemutatja a virtuális terek elkészítésének technikáját, amelyekkel a többi VR programban is 

találkozhatunk. Ezek kívül több különféle jelenet közepébe kerülhetünk, szabadon nézelődve bennük. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



JÁTÉKOS 

 

BEAT SABER 

Típus: zenés, ügyességi 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: 2-4 perc/dal 

 

A játékban elhangzó dalok ütemére kell a megjelenő kockákat a megfelelő színű karddal eltalálni. 

Kihívást jelentő ritmusjáték akár egyedüli, akár csoportos időtöltésre, versenyekre, csapatépítésre. 

     

 

DISNEY MOVIES VR 

Típus: filmek, kaland 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-25 perc  

 

A programban a Walt Disney stúdió filmjeihez (Star Wars: Az ébredő Erő, A dzsungel könyve) 

kapcsolódó rövid, 360 fokos videókat, beharangozókat tekinthetünk meg.  

 

     

 



 

DROID REPAIR BAY 

Típus: fantasztikus, belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 10 perc 

 

A Star Wars filmekből ismert BB-8-et, és a hozzá hasonlító droidokat lehet gyorsan megjavítani, és 

működésüket letesztelni. 

 

    

 

 

FRUIT NINJA 

Típus: akció, humoros 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb. 2-3 perc/menet 

 

Milyen lehet katanával a levegőben gyümölcsöt szeletelni? Vagy egy mozdulattal több gyümölcsöt? 

Főleg, ha időre kell minél többet, és néha a gyümölcs helyett bomba jön? A játékban egyedül is 

próbára tehetjük ügyességünket, de remek versenyeket is lehet rendezni vele. 

 

     

 



 

HALF-LIFE ALYX 

Típus: akció, lövöldözős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 5-6 óra a teljes végigjátszás 

 

A legendás Half-Life széria VR epizódja teljes értékű játékélményt kínál, pörgős akcióval, a virtuális 

valóság lehetőségeit kihasználó logikai fejtörőkkel, izgalmas történettel. 

 

    

 

 

 

JOB SIMUALTOR 

Típus: munka, humor 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc – 2 óra 

 

Próbáluk ki magunkat több munkakörben, humoros tálalásban! A játék egy elképzelt jövőben 

játszódik, ahol robotok próbálják felidézni, milyen is volt az, amikor emberek dolgoztak. 

Megismerhetjük az irodai, az éttermi, a bolti eladói és az autószerelői lét apróságait. 

 

     



 

MEDITATION VR 

Típus: meditáció, természet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: pár perc  

 

Merüljünk egy pár percre a tengerpart nyugalmában, akár vezetett meditációként, akár csak 

magunkban. 

 

    

 

 

RAVENCLAW COMMON ROOM 

Típus: fantasztikus, belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: kb. 10 perc 

 

A Harry Potter regényekből és filmekből ismert Roxfort varázslóiskola Hollóhát házának közös 

klubhelyiségét járhatjuk be, kipróbálva több, jól ismert varázslatot is.  

A program rajongói készítésű, nem hivatalos, de nagyon színvonalas alkotás. 

 

      

 



 

RICHIE’S PLANK EXPERIENCE 

Típus: játékos, kihívás 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb 5-10 perc 

 

Tegyük próbára bátorságunkat! Ki az, aki ki mer állni egy nyikorgó fapalánkra sok-sok emelet 

magasban, vagy megtapasztalni a zuhanás élményét?  Esetleg szuperhősként kirepülni rajta, és 

magára az égre festeni? A titkos pályáról nem is szólva… 

Vigyázat! Az élethű magasságélmény tériszonyosokra kiemelten ijesztően hathat, de a félelemmel 

szembenéző terápiás céllal is szolgálhat. 

    

 

 

SANTA SIMULATOR 

Típus: játékos, ünnepek, gyerekeknek 

Egyedül/csoportos: mindkettő 

Idő: kb. 10 perc 

 

Milyen lehet magának a Mikulásnak lenni, az égen suhanni a rénszarvasok húzta szánon és 

ajándékokat osztani? Ezt próbálhatjuk ki ebben a rövid játékban. A sikeresen kézbesített ajándékok 

után pontokat kapunk, így a játékosok össze is mérhetik ügyességüket, ki a rátermettebb Mikulás. 

 

     



 

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 

Típus: akció, szuperhős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15-20 perc 

 

Bújj bele Pókember ruhájába a Marvel népszerű filmje alapján készült rövid játékban! Tanulj meg 

hálót lőni, a házak között himbálózni, és mentsd meg a várost! A szinkronhangokat az eredeti 

filmszínészek adják. 

     

 

 

 

SUPERHOT VR 

Típus: akció, lövöldözős 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 15 perc – másfél óra 

 

Ebben a belső nézetű, elvont grafikájú játékban nem a féktelen akcióé a főszerep. Testünk 

mozgatásával az időt is manipulálhatjuk, ami segít ellenfeleink legyőzésében. A lőfegyvereken kívül 

egyéb tárgyakat is használhatunk, amik a valós fizika törvényeinek engedelmeskednek. 

 

        



 

 

TRIALS ON TATOOINE 

Típus: akció, fantasztikus,  belső nézet 

Egyedül/csoportos: egyedül 

Idő: 7 perc 

 

Rövid történet a Star Wars univerzumában, a jól ismert Tatooine bolygón. Segíts Han Solo-nak 

megjavítani a Millennium Falcont, és vedd fel fénykardot használva a harcot a Birodalom 

rohamosztagosaival! 

 

     

 


