
VILÁGNAPOK NOVEMBERBEN 

Dátum Név Megjegyzés 

november 

5. 

európai kereskedelmi nap 
 

november 

6. 

nemzetközi nap a 

környezet háború és 

fegyveres konfliktus során 

történő kifosztásának 

megelőzéséért 

 

november 

9. 

feltalálók napja Hedy Lamarr 1913. születésnapjának tiszteletére 

november 

10. 

a tudomány világnapja a 

békéért és fejlődésért 

World Science Day for Peace and Development, 2002 

óta - a világnapot magyar kezdeményezésre hirdették 

meg, megünnepléséről 2001 októberében határozott az 

UNESCO párizsi közgyűlése. 

november 

11. 

a katonai felderítők napja 
 

november 

12. 

minőségügyi világnap  

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EQO) 1992. 

november 12-ére hirdette meg az első minőségügyi 

világnapot. A magyar kormány már az első évben 

csatlakozott az EQO felhívásához, mellyel a szervezet 

a minőség iránti elkötelezettség fontosságára kívánja 

felhívni a figyelmet. 

november 

14. 

a cukorbetegek világnapja 
nemzetközi diabétesz nap, a WHO szervezésében 

tartják 

november 

16. 

a tolerancia nemzetközi 

napja 
1995 óta 

november 

17. 

nemzetközi diáknap 
 

Füstmentes nap 

Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a 

nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy 

a dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó 

embertársaiknak. 

november 

19. 

A nemzetközi férfinap. 
 

november 

20. 

 

a gyermekek jogainak 

világnapja 

2001 óta e napon felhívást intéznek a világ 

országaihoz, hogy támogassák és védelmezzék a 

gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban 

megfogalmazott jogait. 1989-ben ezen a napon fogadta 

el az ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló 

Egyezményt. 

ifjú zenebarátok 

világnapja 

Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 

tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának 

határozata alapján. 1968 óta ünneplik. 
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Transzneműek 

Emléknapja 

A Transzneműek Emléknapját azért tartják, hogy 

tisztelegjenek azok előtt akiket a transzneműek iránt 

érzett gyűlöletből vagy előítéletekből fakadóan megöltek. 

Az eseményt november 20-án tartják Rita Hester 

emlékére akit 1998. november 28-án gyilkoltak meg és 

halála indította el az "Emlékezzünk a halottainkra" online 

kezdeményezést, valamint egy gyertyás virrasztást is 

tartottak a következő évben San Francisco-ban. 

november 

21. 

a televíziózás 

nemzetközi napja 
ENSZ 

november 

utolsó 

péntekje  

Ne vásárolj semmit 

nap 

Ted Dave által alapított nap, amely vidám és kritikus 

tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a jólét, a vagyon 

egyenlőtlen elosztása, és a reklámnak a mindennapi 

életünkre gyakorolt hatása ellen. 

november 

25. 

a nők elleni erőszak 

megszüntetésének 

világnapja  

Az ENSZ 1999. december 17.ei határozata nyilvánította 

világnappá. 

november 

26. 

a torta világnapja National Cake Day (angolul) 

november 

27. 

a Nobel-díj 

alapításának napja 
Alfred Bernhard Nobel által alapított díj ünnepnapja. 
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