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MIT LEHETETT NYERNI?MIT LEHETETT NYERNI?

I. díj:    (négy db)              havi           30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

II. díj:    (három db)           h avi           20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

III. díj:    (két db)                havi           10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlõdésének támogatására.

A legjobb informatikai pályázat készítõjének járó ösztöndíjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel. Az 

eredményes fiatalok közül a legfiatalabb pályázó megkapta a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegû Junior 

Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határontúli pályázók a Magyar Innovációs Szövetség megosztott, 

egyösszegû, 100 000 Ft-os ösztöndíjában részesültek. 

Az elsõ és második helyezett fiatalok által megjelölt egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban 

részesült.

(A zsûri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsõoktatási intézmé-

nyek döntése alapján 20 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetõséget kap 2012. szeptember 21-26. között Pozsonyban, az Európai Unió által, 

35 ország részvételével rendezendõ „Fiatal Tudósok Versenyén” való részvételre, ahol további értékes pénz- és 

különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok számos nemzetközi rendezvényen vehetnek részt, többek között a 

tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminar-on, 

ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen, a London International Youth Science Forum-on, az International Sustainable 

World Project Olympiad-on Houstonban, valamint a Nemzetközi Élõvilág Kutató Héten Svájcban, továbbá 2 fiatal a 

Google zürichi központjába látogathat.

II

I

A 2012. évben az Intel ISEF-en 4. helyezést elért Köpenczei Gergõ és Énekes Péter
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A 21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS

ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VÉGEREDMÉNYE

ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió 1988 óta szervezi hivatalosan a Fiatal Tudósok Versenyét, melynek célja, hogy előmozdítsák a 15-
20 év közötti fiatal tudósjelöltek együttműködését, és nak az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez.
A verseny megrendezésével a fiatalok figye mét a műszaki- és természettudományok, a technológia és a kutatás-
fejlesztés területére aka

udósjelölt (elsősorban középiskolás) indul az eur pai országokban
megrendezett versenyeken. Az EU-döntő lehetőséget nyújt a legjobban sz

szemérjék tudásukat. A döntőt elő

Az 1991/92. évi I. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny megrendezésével Magyarország
számára lehetőség nyílott arra, hogy – K et-Európából elsőként – csa lakozzon az EU-versenysorozatához.
A magyar fiatalok kitűnően szerepeltek nem csak az 1992. évi sevillai, hanem az azt követő 1993-as berlini és az
1994-es luxemburgi döntőben is. Ennek elismeréseképpen az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny 1995 óta teljes jogú tagja lett az európai versenysorozatnak, így a magyar versenyzők is részesü

árizsi
európai döntőkön egy-egy harmadik díjat szereztek. 1996-ban Helsinkiben, 2001-ben Bergenben

pedig első
díjban részesült egy-egy magyar p öntő volt a leg-
eredményesebb: versenyzőink. Eze

ő

ő
ű

ő

hozzájárulja
l

rják irányítani.

Évente átlagosan fiatal tudós, ill. t ó
erepelt fiatalok számára, hogy

bemutassák tudományos eredményeiket, és kortársaikkal ös ször 1989-ben
rendezték meg Belgiumban, és azóta mindig más európai ország látja vendégül a fiatal diákokat.

özépkel t

lhetnek
díjazásban.

A magyar diákok az 1995. évi newcastle-i, az 1997. évi milánói, a 2000. évi amszterdami és a 2009. évi p
és 2006-ban

Stockholmban második díjban, 1998-ban Portóban, 2007-ben Valenciában és 2010-ben Lisszabonban
ályázat. A 2003. évi, rendezett, 15. EU-d

szereztek ken kívül számos
különdíjban is részesültek a magyar fiatalok.

A tudományos versenyek olimpiáján (Intel ISEF) 1995-ben Hamiltonban (Kanada), 1996-ban Tucsonban
(Arizona) érdemeltek ki a magyar versenyz k. Kimagasló teljesítményt elérve, 1999-ben
Philadelphiában darab nyert el az egyik tehetséges magyar fiatal. 2005-ben Phoenixben pedig
darab nyert versenyz nk, és elneveztek róla . 2009-ben Renoban, illetve a 2010. évi
versenyen a kaliforniai , a szakmai zs ri díjjal jutalmazta a Szövetségünk által delegált
fiatalokat, akikr l szintén elneveztek egy-egy Föld közeli .

Minden évben egy-egy tehetséges fiatal részt vesz az egyhetes Stockholm International Youth Science Seminar-on
és a rendezvény záróünnepségén, a Nobel-díj átadási ünnepségen, az International Sustainable World Project
Olympiad-on Houstonban, továbbá a számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 1 lány és 1 fiú, a
Google zürichi központjába látogathat.

25000

Budapesten

els díjat
négy I. díjat hat

I. díjat egy kisbolygót
San Joséban második

kisbolygót

egy első, egy második és két különdíjat

ő
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A 20 /201 ÉVI MAGYARORSZÁGI VERSENY 1. SZAKASZA11 2.

2011. november 15-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában,
ériumával és a Duna Televízióval közösen 21. alkalommal

hirdettük meg az Ifjúsági Tudományos és Inno zéseivel és
szabályaival összhangban.

, az Emberi ok
Minisztériuma , nemzetgazdasági miniszter
és , nemzeti fejlesztési miniszter tölti be.

i
, zgatója vállalta el.

Megteremtettük a verseny anyagi feltételeit.

áldoztak a verseny megrendezésére, és ezáltal a fiatal tehetségek felkutatására.

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások Miniszt

vációs Tehetségkutató Versenyt, az EU-versenyek célkitű

Az előkészítő munkák során felkértük a verseny fővédnökének Erőforrás
államtitkárát. A verseny társ-fővédnöki tisztét

A bírálóbizottság munkájában való közreműködésre
elismert tudósokat, akadém kusokat, egyetemi tanárokat és gazdasági szakembereket hívtunk meg. A zsűri
elnöki tisztét az MTA SZBK főiga

Külön köszönet illeti a verseny további támogatóit is –

– , hogy

Dr. Hoffmann Rózsát
Dr. Matolcsy György

Németh Lászlóné

Prof. Ormos Pál

A projekt a valósult meg.Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással

A Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny végeredménye21. Tehetségkutató
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Emberi Erőforrások Minisztériuma
Iparfejlesztési Közalapítvány
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Puskás Tivadar Közalapítvány
Magyar Telekom Nyrt.
B. Braun Medical Kft.

� GE Hungary

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Siemens
Ericsson Magyarország Kft.

t.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár t.
77 Elektronika Kft.
Innomed Medical Zrt.
Sanatmetal Kft.

Zrt.

EGIS Gyógyszergyár Nyr
Nyr

�

�

NI Hungária Software és Hardware Kft.
Környezetvédelmi Szolgáltatók és
Gyártók Szövetsége
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
DBH Investment Zrt.
�

�

� Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
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Nagy gondot fordítottunk arra, hogy 201 . november 1 . és 201 . ja
A 7000 példányban készült, színes, figyelemfelkel

o
skolai tanároknak, kutatóknak megküldtük, továbbá közvetlenül is terjesztettük a fiatalok

között.

A versenyfelhívás megjelent a Világgazdaság
a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelében, az EGIS H

továbbá egyetemi lapokban, szak
folyóiratokban, közlönyökben és hírlevelekben.

Az interneten az SZTNH, az MTA, a MAFITUD, a THE, a KutDiák, a KutTanár, a tehetségpont, a Nonprofit.hu,
Felvételi Információs

Szolgálat, etségünk
honlapján is lehetett informálódni.

Az
továbbá számos elektronikus sajtó is hírt adott a versenyr

Összesen aloktól).

sgálta, hogy:

tudományos szempontból megalapozott-e,
megvalósítható-e 201 . május -ig,
a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra,
a várható eredmény hasznosítható-e.

( áron túli magyar diákoktól), illetve javasolt kidolgozás
ra. Ezek közül:

2 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló
tanulmány elkészítését,

pályázat új eszköz, eljárás kidolgozá

pályázat

1 5 2 nuár 9. között minél több fiatal
szerezhessen tudomást a versenyről. tő versenyfelhívást az
ország összes középiskolájába, a határon túli összes magyar középisk lába, az adatbankunkban szereplő
fiataloknak, középi

és a Magyar Nemzet napilapban, a Technika Műszaki Szemle, az
Élet és Tudomány folyóiratban, írlapban, a Richter
Hírekben, a Siemens Expreszben, valamint a Szabadidő Magazinban, -

a
Pályázatfigyelő, a Pénzforrás, a Technika Műszaki Szemle, a Tempus Közalapítvány, a

továbbá több főiskola, könyvtár, hallgatói szervezet, pályázatfigyelő portálon, valamint szöv

Elektronet, Propeller, ZETAPress, Népszabadság Online, Magyar Nemzet Online, Hírlink, Forrásfigyelő.hu,
Okosnet, Edupress, Kárpátalja Ma, Mobilport, ől.

érkezett a verseny titkárságára (ebből 19 db határon túli magyar fiat A szervezők
egy pályázatot kizártak a versenyből, mert a pályázók túlkorosak voltak. A pályázatokat minden zsűritag
elolvasta és megviz

eredeti, újszerű-e,

2 4

A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg.

1. A zsűri ebből 13 db hat -

5

34 sát tűzte ki célul.

2. A zsűri 26 ki

86

59

pályázat

pályázatot fogadott el

�

�

�

�

�

dolgozását nem javasolta, mivel ezeket nem tartotta újszerűnek, nem látta meg-
valósíthatónak vagy megvalósításukat nem tartotta hasznosnak.

A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
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A kidolgozás időszakában a Magyar Innovációs Szövetség menedzserei tanácsadással, ko -
yzőket, látogatást szerveztek többek között a Szabadalmi Tárba is. A

zsűritagok mindegyike 3-4

ával részletesen megismerkedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel,
nyekről.

A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag is támogathatták. A verseny szervezői biztosították
a nyilvánosságot ezen támogatások elnyerése érdekében, illetve kö ű -

verseny titkárságára. A határidőre 45 unka kidolgozása fejeződött be.

senyzők 17 -
za

den zsűritag megismerkedett a modelleket a
fiatalok működés közben bemutatták. A kidolgozott pályázatokat a zsűri az alábbi sze

a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
az írásos anyag, ill. alkotás (vagy modell) színvonala; ill. az elkészített eszköz működő
a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága;
az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

nzultációk szerve
zésével segítették a továbbjutott versen

pályamunka kidolgozását személyesen is figyelemmel kísérte.

A személyes beszámolók alkalm és
tájékozódtak az elért tudományos eredmé

zrem ködtek az indokolt költségek meg
térítésében.

A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat kellett beküldeni a
pályam

A ver összesen prototípust/számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához. (A pá
lyázatokról, ill. a pályázókról készült részletes statisztikát a 3. sz. melléklet tartalmaz .)

Min pályamunkával, elolvasták a leírásokat, a prototípusokat, ill. a
is mpontok alapján

értékelte:

képessége;

201 . május -ig

4

2 4

5

�

�

�

�

�
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1.

2.

3.

- I nfoellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának szolgálatában (pályázók: Balassi Márton és HorváthLKJKJLK

A bírálóbizottság 201 . május 2 - n megtartott ülésén el második, harmadik, illetve
különdíjat ítélt oda (1. sz. melléklet).
A bírálóbizottság pályázatot kiemelt dicséretben, további pályázatot pedig dicséretben részesített (2.
sz. melléklet).

özött, megrende 2 .
ályázat képviselheti

Magyarországot:

2 1 é 1 fődíjat, 3 ső, 3 2 3

10 24

A zsűri döntése értelmében a 2012. szeptember 21-26. k Pozsonyban zésre kerülő " 4
EU Contest for Young Scientists" európai döntőben a fődíjas és két első helyezett p

A Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny végeredménye21. Tehetségkutató
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dr. Pakucs János
a szervezőbizottság elnöke

Dávid)
Vastagbéldaganatok perifériás vérben kimutatható mRNS markere (pályázó: Molnár Anna)
-Izomhuzal motor (pályázó: Böröczki Zoltán István)

A három els és a 2 második helyezett által megjelölt egy-egy tanár vagy konzulens egyszeri, 100 000 Ft-os
ösztöndíjban részesült.

A Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egy legfiatalabb díjazott, íregyházi
16 éves tanulója kapta meg.

A Magyar Innovációs Szövetség 100 000 Ft-os különdíjában a legjobb határontúli pályázó, Bartha Noémi Eszter
része

sült.
A Google, a nagy t ef és

Lipécz Ádám részesült. A fiatalok a Google zürichi központjába látogathatnak 2011. szeptemberében.
A 10 díjazott és a 11 kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunka 2010. június 10. és 11.

között nyilvános bemutatásra kerül a Millenáris Park, Csodák Palotája Épületében.

-

ő

összegű Junior Ösztöndíját a Hajdu Gergő, a ny
Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

fffffffffffffffffffffffffffffffff dggggggggggggg dhd d dh dhdddd dhhh dh dh
dh

eljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó legjobb pályázó

4.

7.

8

2 1

5.

6.

.

Budapest, 201 . május 2 .

�

�

�

Rezonanciális-tölcsér óró Papp Gergely
A hibaüzenetek mélylélektanat Ludmány Balázs
Optikai szeizmográf Hollós Ádám

egy-egy tanár

Szanyi Kálmán 15 éve

Kuti Lívia Szabó Lóránt Zsolt

Kopasz Tamás Körmöczi Andor

ű neodym hangsz (pályázó: )
(pályázó: )

(pályázó: )

A els és a második helyezett által megjelölt egyszeri, 100 000 Ft-os
ösztöndíjban részesült.
A Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egy ior Ösztöndíját az eredményes fiatalok közül a legfiatalabb
pályázó, , az ukrajnai Nagydobronyi Középiskola s tanulója kapta meg.
A Google, a nagy t

és részesült. A fiatalok a Google zürichi központjába láto
gathatnak 2012. szeptemberében.
A Magyar Innovációs Szövetség 100 000 Ft-os megosztott különdíjában a legjobb határontúli pályázók,

és részesültek.
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunk 201 . június . és . között
nyilvános bemutatásra kerül a Millenáris Park „ ” épületé Csodák Palotájában.

fődíjas, a három ő 3

összegű Jun

eljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó legjobb pályázónak
járó különdíjában -

ák 2 11 12
nek D ben, a

A Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny végeredménye21. Tehetségkutató



FÕDÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA

Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró*
Pályázó Papp Gergely (1993)
Iskola:

k nye, Szeged
Konzulens: Vermes János

A pályázó egy olyan hangszórót fejlesztett ki, amely nem a klasszikus
hang g

ndukciója jóval nagyobb, mint a hagyomá

agyobb hangnyomást sikerült elérnie.
A hangszóró minden egyes alkatrésze (pille, membrán, perem,
teke

észen 13 kHz-es tartományig képes a mi
ugárzására egyedi tervezé

eégését.

:
Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és
Sza képző Iskola Gábor Dénes Tagintézmé

szóró elv alapján működik. Egyedi kialakítású má nes-kört
épített, melyben két külön álló lengőtekercs foglal helyet és légréses
i nyos hangszóróké.
Remanens indukciója minimális, ezáltal nagyobb érzékenységet, jobb
hangminőséget, valamint jóval n

rcs, kosár stb.) saját tervezésű, egyedi kialakítású. Frekvencia
átvitele sokkal szélesebb a szokásosnál, 65Hz-től eg nőségi hangátvitelre
és mindezt 115 decibel feletti hangnyomás mellett. A magas hangok s sű ún.
„rezonanciális-tölcsért” tervezett a pályázó. Túlterhelés esetén a tekercs – speciális kialakítása miatt – önmagát
képes hűteni, ezzel meggátolva a tekercs l

*A díjat a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel.

1. melléklet: Díjnyertes pályázatok

6

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJÁBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA

Új lehetőség az áramlástechnikában
Pályázó Lipécz Ádám (1992)
Iskola: apest
Konzulens: Szeder László

A pályázó egy olyan speciális rotor kifejlesztésén dolgozott, melynek lapjai mindig „ideális” szögben állnak az
áramlás irá nyához képest úgy, hogy mindig a maximális forgatónyomatékot hozzák létre. Kis módosításokkal
sokféle módon, több területen is felhasználható az eszköz. A változatok lényege, hogy a rotorok egy, a szerkezet
közepén álló fix ponttal 1:2 áttétellel vannak kapcsolva, így a rotorlapátok a tengely körüli körülfordulás során fél
fordulatot tesznek. Mivel körmozgást végez a rendszer, ezért a
fordulatszáma egy

l
kkor a rotor hatékony iránya nagyon gyor

san változtatható, így a szél irányának hatására, akár magától
reagálhat a rendszer. A rotor-elvnek ezen kívül számtalan egyéb
alkalmazása lehetséges, ami sok esetben jobb megoldást jelent
het, mint a széles körben elterjedt légcsavar.

:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bud

-

szerűen és biztonságosan növelhető, amivel a
te jesítmény is nő. A rendszernek külön előnye, hogy ha a középső
fix pontot elforgatjuk, a -

-



I. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK

1. A hibaüzenetek mélylélektana*
Pályázó: Ludmány Balázs (1994)
Iskol Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár

A pályázó, egyedülálló módon, egy olyan üze á élul, amely figyeli a
felhasználó szokásait, és ez alapján módosí ézetét, újra felkeltve ezzel a figyelmet.

lmérte, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek változtatása
általában legjobban felkelti a figyelmet. A teszt eredménye alapján
kidolgozott egy üze ódosítandó tulajdon
ságok szinteket képviselnek. Ha azt észleli a rendszer, hogy a fel

ítésnél már eg yel magasabb szintre lép, még
több tulajdonságot módosítva. Hosszabb használat után a rendszer
átrendezi a szinteket, a felhasználó egyéni szokásaihoz igazítva azt.
Kevésbé fontos üzenetek esetén pedig a rendszer a figyelemfelkeltés
helyett felajánlja, hogy legközelebb már nem jeleníti meg azt.

a:

netkezelő rendszer kidolgoz sát tűzte ki c
tja a visszatérő üzenetek kin

Első lépésként egy online kérdőíven keresztül fe

netkezelő rendszert, ahol a m -
-

használó egy bizonyos limitnél előbb zárja be az üzenetet, akkor a
következő megjelen g

*A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel.
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2. Optikai szeizmográf*
Pályázó: (199 )
Iskola: Szent István Gimnázium, Budapest

: Dr. Daróczi Csaba Sándor

A ma általánosan alkalmazott szeizmográfok a mágneses térben mozgatott te
kercs hatására indukálódó feszültség elvé így csak ki

ú rezgések. Az nye, hogy
az elektronikai részt tekintve a legalacsonyabb frekvenciákig egyformán érzékeny.
Az optikai detektálást a 4-szegmenses lézeres pozíciómé ájára lett kiala
kítva. Az elmozdulások mérése az inga v rrás fényének a 4-
szegmenses fotodetektorra vetülésével történik. A fény hatására az egyes szeg
mensek (kis napelem cellák) arányos nagyságú áramot adnak le. Ha megszag
gatjuk a fényforrás jelét (pl. 1 kHz frekvenciával), akkor az eredményül kapott jel is
1 kHz-es lesz, mégpedig amplitúdóban modulálva a földrengések jelével.

i mechanikai és elektronikai fejlesztések kívánatosak, az egyik legfontosabb talán
kvenciatartomány növelése az alacsonyabb frekvenciák felé.

Hollós Ádám 5

Konzulens

-
n működnek. Azonban sebb ér-

zékenységgel mérhetőek a lass optikai szeizmográf fő elő

rők mint -
égére erősített fényfo

-
-

Hosszabb
idejű mérésekhez tovább a
mérhető fre

*A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta fel.
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II. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK

1. *Windows Phonera írt BingMaps-re épülő navigációs alkalmazás
Pályázó Kuti Lívia (1994)
Iskola: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks
Konzulens: Komjáthy Szabolcs

A projekt alapgondolata egy olyan alkalmazás létrehozása, amely felhasználja a
telefonok alapfelszereltségébe tartozó térképprogramot. A kapott információ az
alkalmazáson keresztül segé

rtuális térképre és útvonalat tudunk hozzájuk tervezni, míg a másodikban
a felhasználó egy gombnyomás

félóránként elküldi egy szerverre
a pozícióját ún. Background Task használatával, így rosszullét, támadás vagy
kommunikálásra képtelen helyzet ese rsabb
segítséget jelenthet, mint az illetékes intézmény felhívása.

:

lykérésre vagy ismerőseink helyzetének meghatározására
használható. Az alkalmazás első részében ismerőseinket listára véve, fel tudjuk őket
helyezni egy vi

sal segélykérést indíthat a környező felhasználók felé
veszély esetén. Az alkalmazás – megnyitás nélkül is –

tén a környező emberek riasztása gyo

*Kuti Lívia elnyerte a különdíját is.

3. Organokatalitikus reakció mechanizmusának
kutatása elméleti kémiai módszerekkel*
Pályázó : Kovács Ádám (1994) és Berta Dénes (1993)
Iskola: ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

és Kollégium, Budapest
: Dr. Madarász Ádám

2005-ben Soós Tibor és kutatócsoportja kifejlesztett egy új katalizátortípust, amely egy szerves, de nem
enzimtípusú, átmeneti fémiont nem tartalmazó, úgynevezett organokatalizátor. 2011-ben japán kutatók si
keresen alkalmazták ezt királis tetrahidrofurán-származékok el állítására. A pályázók céljai közt szerepelt – a
mechanizmus megfejtésén túl – molekulaszerkezeti okokat találni a megfigyelt nagy enantioszelektivitásra.
Pályázati munkáju életi kémiai mechanizmus-kutatás. Ennek lényege a reakció mecha
nizmusának felderítése, m ködésének megértése, és tulajdonságainak visszavezetése molekuláris térszerkezeti
okokra, elméleti megfontolások és számítások alapján. A számítások során a mechanizmusban fontos szer
kezetek energiáit próbáltá funkcionál elméleti módszerek (angol mozaikszóval DFT) se
gítségével. A mechanizmus felderítésével eredményeik hozzájárulhat
nak a katalizátorok továbbfejlesztéséhez és új reakciók tervezéséhez.

k

Konzulens

-
ő

k alapvetően egy elm -
ű

-
k megkapni a sűrűség- -

-

*A díjat az EGIS Nyrt. ajánlotta fel. A vállalat a különdíjon t
éget is felajánlott a fiatalok részére az egyik tudomá

nyos fórumán.

úlmenően egy
előadási lehetős -
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II. DÍJBAN ÉS A MISZ KÜLÖNDÍJÁBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA

3. Játékkonzol hallássérülteknek
Pályázó Kopasz Tamás (1993) és Körmöczi Andor (1993)
Iskola: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium,

Szerbia
Konzulens:

A pályázók munkájuk során egy olyan izomstimulálást végz
egy izomstimulálóból és egy billen

Az általuk megírt szoftver jelet küld a
szerkeze a Medical
Programot, amely terápiás célokra használható, teljesen saját
applikáció, ill. a háttérben futó Pocket Tanks játékhoz írt applikációt,

ödésbe lépteti a
szerkezetet. Sok pozitív vissza jelzést kaptak, amikor munkájukat
bemutatták hallássérülteknek, hogy kiderüljön, mennyire sikerült helyettesíteni a hanghatásokat izom
stimulálással. A szerkezetet els sorban hallássérülteknek szánják, de használható terápiás célokra is, pl.
agyvérzés és izomsorvadás esetén.

K:

Kőrösi Gábor

ő szer-
kezetet készítettek, amely -
tyűzet paneljéből áll.

tnek, ehhez két fő demó szoftvert írtak:

amely a találatokat figyeli és sérülés esetén műk
-

-
ő

2. Pszicholingvisztika a gyakorlatban*
Pályázó: Minda Judit (1992)
Iskol

özötti különbséget mérte
teszt segítségé t

i lvi kompetenciájúak jobban
teljesítettek két függéseit vizsgálta.
A nyelvérzék két eleme köz óriához, így az volt a feltételezése, hogy a mun
kamemória fejlesztésével a nyelvérzék is javítható, melyet memó
riafejlesztési teszttel bizonyított. Ennek alapján alkalmazni lehetne a
nyelv exiások szá
mára egy olyan nyelvtanulási módszer, amely a nyelvérzék fejlesztését
állítja kö

a: Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác

A pályázó a kutatás első részében az egy- és kétnyelvűek munkamemória-kapacitásai k
vel. Eredményeiből kiderült, hogy egy tanult idegen nyelv magas szintű elsajátítása a ké -

nyelvűséghez hasonló előnyökkel jár, h szen a munkamemória-teszten az erős nye
nyelvű társaiknál. A második részben a munkamemória és a nyelvérzék össze

vetlenül köthető a munkamem -
-

tanulást is, mint memóriafejlesztő módszert. A diszl -

zéppontba, új lehetőségeket jelenthetne.

*

Konzulens: Gergelyi Katalin

A díjat a Puskás Tivadar Közalapítvány ajánlotta fel.
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2. Lapgát*
Pályázó: Szalóki Csaba (1993)
Iskol

Szolnok

o
m

osztatikai nyomás által
kifejtett feszült

klapon nyugvó speciális anyagú és
szerke k

a a bak több állapotban szétnyitható így más-más nagyságú vízmagassággal szemben nyújthat biztos
védelmet. A gát svéd szabadalmi változata, amely merevsége miatt eltér et lmasságát.
Ezzel szemben ez a gyorsan szétnyitható, könnyen szállít

nnyen is mozgatható. Az eszköz összeszerelésének elve nem igényel speciális képesítést.
Továbbá újrafelhasználható, nem termel veszélyes hulladékot, mint például a homokzsák.

a: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György
Gépipari Tagintézmény,

A pályázó olyan műszaki megoldást h zott létre, amely nagy se-
gítséget nyújthat a gyorsan érkező és vonuló árvízzel sze ben. A
horganyzott lemezből készíthető, egyszerű kivitelezésű mobilgát,
lapgát szerkezetéből adódóan viseli el a hidr

séget. A védelmet egy vagy több különböző helyzet-
ben, a bakra helyezett EURO ra

zetű műanyag fólia látja el, amely a ba kal szemben rög-
zíthető. Mag

től, már bizonyította alka
ható szerkezet nemcsak egy magassággal szemben

vethető be, és kö

*

Konzulens: Lankus József

A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel.

III. DÍJBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKÁK

1. A CNC technológia gyakorlati alkalmazása*
Pályázó Kollár Richárd Dávid (1992)
Iskola: Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,

Kiskunhalas
Konzulens: Vigula Hajnalka Mária

A pályázat egy számítógép által vezérel

ium- és rézlapokat, illetve faanyagot használt alapnak. A pályázónak a gép
megépítése során sikerült egy olyan, a piacon megtalálható számítógép vezérelt
marógép árának töredékéért lét ö

r
l
sság is.

:

t marógép építését mutatja be. Az első gép
fa-, a második fémvázra épült. A felépítés és a működési elv mindkettőnél azonos,
különbség a merevségben és a súlyban van csak. Mindkét géppel szövegeket lehet
gravírozni telefonhátlapokra, medálokra, fa- és fémlapokra. Emellett készíthető
kekszformázó, kitűző, valamint házszám tábla is. A fiatal leggyakrabban alu-
mín

rehozni egy műk dőképes gépet, amelyet kis
műszaki é zékkel, akár saját maga is megépíthet az ember. Újításnak számít az
általa alkalmazott technikai műanyagbetétes anya. A gép je lemzője a gyors és
pontos munkavégzés, a költséghatékonyság és az időtakaréko

*A díjat a ományi Egyesületek Szövetsége ajánlotta fel.Műszaki és Természettud
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A SIEMENS JUNIOR ÖSZTÖNDÍJÁBAN RÉSZESÍTETT PÁLYAMUNKA

Egy fejlődő nagyközség levegőminőség vizsgálata zuzmótérkép alapján
Pályázó Szanyi Kálmán (1997)
Iskola: Nagydobronyi Középiskola, Ukrajna
Konzulens: Szanyi Szabolcs

á
ban nem vizsgálták. A fiatal ehhez zuzmótér

agyon kö
i é

kkal jelzik meghatározott faktorok min
ségének változását.

asabb szervezetek annak
vizsgálatára. A felmé

ü n
i

ovábbi kutatását javasolja.

:

Nagydobrony község levegőminőségét a p lyázó előtt még
semmilyen formá képet
készített, amely egyszerűsége ellenére, a valósághoz n zeli
értékeket adhat a község levegőm nőség ről. A zuzmók elő-
fordulásukkal vagy hiányu ő-

Egyes fajai különlegesen érzékenyek a lég-
szennyeződésre, ezért az egyik legalkalm

rést követően megkapott, különböző szennyezettségű zónák elhelyezkedése alapján hár-
mat lehet elk löníteni: zuzmósivatag, belső küzdelmi zóna és külső küzdelmi zóna. Szi te az egész település a
belső küzdelmi zónába esik, ami a levegőminőség szempontjából v szonylag kedvezőtlen. Több érdekes kérdés
is felmerült a többi zóna kapcsán, így a pályázó a terület t
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2. MELLÉKLET

KIEMELT DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Nº

4.

7.

16.

29.

32.

33.

51.

59.

76.

85.

A pályázat tárgya

Automatizált, intelligens
Ökoház

ó

Látvány körömlakk

Mozgásvizsgálatok forgó
vonatkoztatási rendszerben

Agrorobotika – fóliasátrak
automatizálása Lego
Mindstorm robotok
segítségével

Megújuló energiaforrások
használata egy önellátásra
irányuló biogazdaságban

Új alapanyag az információ
tárolás színterén, avagy a
bizmut-ferrát vizsgálata

Gyorsteszt a leghatásosabb
antibiotikum kiválasztására

Kerékpáros balesetvédelem
aktív elemekkel

Légzés vezérelt egér (LVE)

Szenz-őr, avagy az
aut vezetést segítő fedélzeti
mérőrendszer

-

A pályázó(k) neve

Tomor Endre

Szabó Lóránt Zsolt*

Kurovics Emese,
Madarassi Márk

Fehér Ádám,
Virág Kristóf

Dávid Zsombor

Adamovics Mónika,
Csorba Csilla

Vámi Tamás Álmos

Nyerges Miklós,
Nagy Patrik István

Sipos Szabolcs

Vörös Csaba,
Locki János

Iskola

Nagykanizsai M
skola és Kollégium Cserháti

Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium, Kisvárda

Kossuth Lajos Evangélikus Ált
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola, Miskolc

Szent László ÁMK, Baja

aki
Középiskola és Kollégium,
Nyíregyháza

Bonyhádi Pe

Arany János Általános Iskola és
Gimnázium, Budapest

aki
Középiskola, Nyíregyháza

Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium, Zenta

űszaki Szakkép-
ző I
Tagintézménye

.

Bánki Donát Műsz

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasá-
gi, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium

tőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium

Bánki Donát Műsz

Konzulens(ek)

Török Miklós

Dr. Egri Sándor

Molnárné Litványi
Krisztina

Jaloveczki József

Zsigó Zsolt

Kisvarga Szilvia

Dr. Németh
Zoltán

Oláh Zsuzsa

Zsigó Zsolt

Kőrösi Gábor

* Szabó Lóránt Zsolt elnyerte a különdíját.



13

2 icséretben részesített. melléklet: D pályázatok

DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Nº

3.

9.

10.

13.

19.

23.

37.

41.

44.

47.

52.

53.

A pályázat tárgya

Cukorbetegség kezelésére
alkalmas mikroinfúziós készü
lék használata a bazális/bó
lusz (BB) inzulinterápiában

Természetvédelem

Mágneses növényter

Vizuális adatok általi vezérlés

Ásványvízforrás

Digitális növényhatározó

Galaxisok távolsága, mérete
és típusa közötti statisztikus
összefüggések

Elektronikus
természethatározás

Mad Hole

Mit eszünk a zöldségekkel?

Vékonyréteg napelemek
vizsgálata

Tudod-e te, mekkora az
ökológiai lábnyomod?

-
-

mesztő
technológia

A pályázó(k) neve

Piros Éva Anna

Bánhegyi Péter,
Horánszky Márton
Péter

Nyerki Emil,
Papp Tibor

Dankó Dávid

Csog Rita,

Zoltán László

Kunsági-Máté Sándor

Lipécz Ádám

Dobi Csenge

Vámi Tamás Álmos

Vincze Boglárka

Benkő Emőke

Baciu Calin Raul,
Berindei David

Iskola

ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium és
Kollégium, Budapest

II.Rákóczi Ferenc Gimnázium,
Budapest

Lánczos Kornél Gimnázium,
Székesfehérvár,
Zrínyi Miklós Gimnázium,
Zalaegerszeg

Bláthy Ottó Villamosipari
Szakközépiskola, Miskolc

Baróti Szabó Dávid
Szakközépiskola, Barót

zló
Gimnázium, Budapest

A Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs

Bu
gtudományi Egyetem

Szilágyi Erzsébet Gimnázium,
Eger

ndor
Evangélikus Gimnázium

Bethlen Gábor Kollégium,
Nagyenyed

Kőbányai Szent Lás

dapesti Műszaki és
Gazdasá

Colegiul National,
“Mihai Viteazul”, Torda

Bonyhádi Petőfi Sá

Konzulens(ek)

dr. Piros Zoltán

Rusvai Márta

Bélafiné dr. Bakó
Katalin, Dr.
Hoffmann Sándor

Kovács Csaba

Ferenc László

Endresz Gábor,
Cservák Andrea

Dr. Hegedüs Tibor

Szeder László

Dr. Fodor
Marietta, Gönziné
Utassy Jolán

Dr. Lábadi Zoltán

dr. László Eni

Iosof Gabriela-
Dochita

kő
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Nº

54.

58.

63.

64.

66.

68.

72.

75.

78.

79.

84.

86.

A pályázat tárgya

Chili paprikák mikobiótájának
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Kőrösi Gábor
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