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B E S Z Á M O L Ó 
AZ „OTTDK2018” CÍMŰ PROJEKT 

(NTPTMV170036) 
SZERVEZÉSÉRŐL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

1.) Az OTTDK meghirdetése: 

a) A diákverseny célkitűzései:  
A természettudományi-műszaki témakörű tehetséggondozó diákverseny alapvető elvárása a 
diákalkotásokra késztetés, melynek folyamata a feladat megfogalmazása, kutatás, a nyert adatok 
értékelése az elkészítendő pályázati munkához. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok az iskolai 
oktatáson túl is ismerkedjenek a ’környezetükkel’ és azok érdekességeivel, próbálkozzanak a 
kutatás és az alkotás lehetőségével és részesüljenek mindezek élményeiben, vegyék igénybe a 
szüleik, a szaktanáraik támogatását és szakszerű segítségét. Ha lehetséges, szerezhessenek 
ismereteket illetve kaphassanak segítséget valamely kutató csoport/intézmény szakembereitől is 
a ’kutatás - értékelés – alkotás’ folyamatához.  

b) A meghirdetés célközönsége: 
Tájékoztatni kívántuk a hazai iskolákon túl a Kárpát-medencei [romániai (Erdély), a szlovákiai 
(Felvidék) és a szerbiai (Vajdaság) és az ukrajnai (Kárpátalja)] iskolák pedagógusait, s rajtuk 
keresztül a jó képességű diákokat a tehetséggondozó versenyünkről. 
A folyamat: 
– a korábbi évek versenyzőinek, iskoláinak, felkészítő tanárainak értesítése, 
– új címlisták létrehozása, 
– hazai és külföldi honlapok, egyes folyóiratok elérése térítésmentes közlés céljából,  
– a tehetséggondozás fórumai és az érdekelt tanárok elérése. 

 
2.) A szervezés folyamata 

a.) A XXIII. OTTDK tehetséggondozó verseny pályázati kiírásának közzététele: 
– A pályázati kiírásunkat elhelyeztük a Kossuth Klub honlapján http://kossuth-

klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/, és a http://facebook.com/KossuthKlubOfficial/ oldalon. E 
linkeken letölthető volt a felhíváson túl az OTTDK szabályzata és a tehetséggondozó verseny 
története is.  

– Több Kárpát-medencei Pedagógus Szövetség (Erdély - Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége: www.rmpsz.ro, Felvidék - Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége: 
www.szmpsz.sk, Vajdaság - Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE): 
www.vmpe.org.rs) honlapján közölte, egy korábbi versenyzőnk pedig kirakta a 

„A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány 
pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára.  

A tehetséggondozó tanulmányi verseny pályázata keretében feldolgozható bármely tetszőleges 
természettudományi és/vagy műszaki-informatikai témakör. A versenyző(k) saját mérésein, kísérletein 

alapuló pályamunkák elsőbbséget élveznek.” 
 

A XXIII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2018) a Nemzeti Tehetség Program  
„A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi 
és művészeti versenyek támogatása” című pályázatának köszönhetően valósult meg az NTP-TMV-17-0036 

sz. projekt keretében. 

http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/
http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/
http://www.vmpe.org.rs/
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vajdasagidiak.com Facebook oldalára a felhívásunkat. Az RMPSZ (1350 cím) és az SZMPSZ 
külön körlevélben is tájékoztatta az iskolákat. A VMPE-től kaptunk iskolai címlistákat is, 
melyeket javítás után felhasználtunk.  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség: www.kmpsz.uz.ua 2017 őszén nem rakta ki a 
felhívásunkat, ezért az erre történő hivatkozással közvetlenül megkerestünk több tucat 
magyar tanítási nyelvű iskolát. 
 

b.) Egyéb megjelenések: 
– A Magyar Géniusz Portál (tehetseg.hu és a tanulmanyiversenyek.hu) oldalain aktualizáltuk a 

felhívásunkat. Kérésünk alapján a MATEHETSZ hírlevélben is közölte a versenyünket. 
– Az Élet és Tudomány c. folyóirat az 50. számában és a Facebook oldalán is meghirdette a 

versenyt. 
– Megkerestünk több hazai Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményt, Nevelési 

Tanácsadót, Tehetségpontot. Közvetlenül tájékoztattuk őket a pályázati felhívásunkról, 
annak internetes elérési lehetőségéről.  

– Más intézményi és egyéni címekre (754 cím: versenyzők és felkészítők, hazai és külföldi 
tehetségpontok) is megküldtük az OTTDK tehetséggondozó tanulmányi verseny pályázati 
felhívását illetve a letöltés linkjét.  

– További néhány fontos vagy érdekes honlap, amely közölte a versenyfelhívásunkat: 
 MTA Központi Fizikai Kutató Intézet „Tanfórum” (általános) tanári levelező listája  

2017. novemberében és 2018. januárban közölte; 
 Az MSzC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium a munkatervében is feltüntette a 

versenyünket; 
 stb. 

 
c.) Közbenső folyamatok: 

– Változások: módosítanunk kellett a program egyes részleteit, hogy megoldhassuk a tervezett 
nagyközönségi nyilvános bemutatót. A Kiállítás, azaz a döntő és az eredményhirdetés 
időpontját a 2018. május 4-re (péntek, Kossuth Klub) helyeztük át. 

– A verseny után pedig a VIII. Tudományfesztivál YXPO bemutatója keretében kapcsolódtunk a 
„Jövő utcája” nagyrendezvényhez. A külföldi versenyzők 5-én, szombaton, a hazai (meghívott) 
versenyzők 6-án, vasárnap mutatkoztak be a nagyközönség előtt. 

A változásokról tájékoztattuk a versenyzőket és a felkészítő tanárokat, egyben ismételten 
jeleztük, hogy a külföldi versenyzők számára térítésmentesen szállást és minden résztvevőnek 
ellátást biztosítunk, igény esetén a Budapesttől távol lakóknak segítünk szállás keresésben. A 
módosításokat a honlapunkon (kossuth-klub.hu) is közöltük és tájékoztattuk a korábban 
megjelenést biztosító honlapok szerkesztőit, akik az információkat nagyrészt átvezették a 
honlapjukon.  

 
3.) A fordulók 

Az első forduló (iskolai válogatás) után kézhez kaptuk a beküldött versenyzői szinopszisokat. A 
második fordulóban a zsűri egy részéből megalakított ’bíráló bizottság’ véleményezte a 
versenymunkák tervét. Befogadta a kiírásnak megfelelő pályamunkákat, illetve megjegyzés mellett 
visszautasította azokat, amelyek nem illeszkednek a versenykiírás feltételeihez. A versenyzőket és a 
felkészítő tanáraikat kiértesítettük a zsűri véleményéről.  

http://www.kmpsz.uz.ua/
http://www.tehetseg.hu/
http://tanulmanyiversenyek.hu/
http://www.eletestudomany.hu/
https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/tanforum/2017-11/msg00001.html
https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/tanforum/2018-01/msg00002.html
http://www.szlgimi.hu/munkaterv2017-18.pdf
https://craft-conf.com/street-of-the-future
http://www.kossuth-klub.hu/
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Előzetes adminisztráció: a befogadott pályázatok alkotói a felkészítő tanárok közreműködésével 
kitöltötték a versenymunka adatlapját és vele együtt visszaküldték a szülők által ellenjegyzett, a 
versenyző diákok fotózással/videózással kapcsolatos beszkennelt engedélyüket.  
A második forduló után, a megkeresések alapján segítettük a felkészítést/felkészülést a szükséges e-
mailes, telefonos konzultációkkal.  
Intézkedtünk a külföldiek szállásfoglalásáról, az ellátás megrendeléséről.  
 

4.) A döntő előtti műveletek, szervezési feladatok 
a.) A küldött pályaművek szinopszisát azok beérkezéskor tételesen visszaigazoltuk. A szinopszisok 

vizsgálatát egy bizottság (Dr. Gyenes Károly, Dr. Lugosi Győző, Gellért András) végezte el.  
b.) A szinopszisokat beküldőket – a változások miatt pici csúszással – 2018. február 19-ig, majd egy 

kiegészítő levélben február 23-án is értesítettük pályaművük elfogadásáról illetve elutasításáról 
(utóbbit külön indoklással). A pályázók 2018. március 5-ig kaptak határidőt a nyilatkozatuk 
megtételére, azaz hogy vállalják a pályaművük elkészítését a Kiállítás (=döntő) kezdetéig, 
továbbá megküldik számunkra az alkotásuk bemutatásához szükséges hely- és technikai 
igényüket. A zsűri a beérkezett 19 szinopszisból 17-et befogadott. 

c.) A versenyzők szüleit felkértük, hogy a levelünkhöz csatolt „kiskorú fotózása szülői engedélyt” 
aláírva, beszkennelve hozzánk visszaküldjék az előbbi határidőig.  

d.) A külföldi (és a Budapesttől távol lakó) versenyzőket, felkészítő tanárokat felkértük, hogy a 
szállás igényüket jelezzék vissza.  

e.) Az OTTDK programja alatt a Kossuth Klubhoz közeli (Pollack Mihály téri) fizetős mélygarázst 
vehették igénybe a résztvevők. A mélygarázsba magasság probléma miatt beállni nem tudó 
szerbiai (Zenta) kisbusz számára kerestünk a közelben más fizető parkolót.  

f.) A résztvevőknek 2018. április elején e-mailben küldtük ki az OTTDK program előzetes 
programtervét és az YXPO ismertetőjét. Április vége előtt a rendezvények végleges 
összefoglalóját (részletes programterv, közlekedési és parkolási lehetőségek, ’tereprajz’, a 
szállás elfoglalása) és az OTTDK nyilvános bemutatójának – YXPO –részleteiről szóló 
tájékoztatót kapták kézhez .  
(Az OTTDK versenyprogramja pályázatán kívül esik, de azzal szervesen összefügg az YXPO 
kétnapos rendezvénye. A VIII. Tudományfesztivál YXPO bemutatója alkalmával a „Jövő utcája” 
nagyrendezvény keretében az OTTDK látványosabb versenymunkáit láthatta a nagyközönség a 
központi színpadon és az egyik sátorban (Madách Imre tér, Budapest). Erről a videó itt található.) 

g.) A meghirdetés kezdetétől a döntő kezdetéig a versenyzőktől (szüleiktől) és felkészítő 
tanáraiktól sok kérdés érkezett e-mail-ben és telefonon főleg a projektek témájával, kivitelezési 
részleteivel, a Kiállítással kapcsolatban.  

h.) Adminisztráció, nyomdai munkák és egyebek:  
– a Diákkiállításhoz elkészíttettük a kiállítás tájékoztató tábláit;  
– adminisztrációs feladatok: jelenléti ív, az asztalokra kihelyezendő tájékoztató/azonosító 

táblák, a különböző díjak átvételét igazoló listás ívek, a zsűri pontozáshoz szükséges ívek, az 
oklevelek elkészítése és a szükséges példányszámban történő kinyomtatása, a díjak 
átvételéhez szükséges ívek elkészítése és kinyomtatása, stb. 

i.) Helyszíni előkészítő munkálatok: 
– A megnyitóhoz és az eredményhirdetéshez szükséges megfelelő méretű terem és 

hangerősítés biztosítása: mindenki láthatja/hallhatja a többi versenyző bemutatását és a 
zsűrit. 

– Biztosítani kell a diákalkotások bemutatásához alkalmas körülményeket (jó 
szemléltethetőség érdekében a prezentációk, videók vetítéséhez „központi” vetítővásznat. A 
makettek, modellek elhelyezéséhez szükséges asztalfelület és internetelérés előkészítése). 

https://craft-conf.com/street-of-the-future
https://www.mediaklikk.hu/video/kiberma-7-resz-2/
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Minden „stand” ellátandó a 220V-os elektromos áram kivezetéssel, elosztási lehetőséggel. A 
vetítések miatt megoldandó a környezeti megvilágítás megfelelő szintű – helyi – csökkentése, 
de ez nem mehet a fizikai projektbemutatások megvilágítottságának rovására.  
A poszterek elhelyezése: tartóállványok (tabló) vagy függesztési lehetőség megoldása. 

j.) Étkezés, szállás: 
– az étkeztetést a Kossuth Klubon belül, de a döntő helyszínétől független külön teremben (a 

helyszínen: ’tízórai’ és meleg ebéd biztosítása, úti csomag elkészítés) kell megoldatni a 
megbízott céggel; 

– megoldandó a külföldiek (számukra térítésmentes) szállása. A döntő előtti esti étkeztetésük 
nem szervezhető meg a különböző érkezési időpontok miatt; 

– a távolról érkező hazai versenyzőknek (itt: a pályázati támogatástól függ, ingyenes) vagy 
térítéses szállás felajánlása. 

 
5.) A döntő napján 

a.) A rendezvény egyes részeit, folyamatait dokumentálni (fotó, összefoglaló videó) szükséges.  
b.) A résztvevők teljes ellátást kapnak (’tízórai’, ebéd, hazautazáshoz ún. ’hideg csomag’). 

Napközben üdítő, ásványvíz, kávé, tea áll a rendelkezésükre. 
c.) Adminisztráció: 

– A versenyzők és a kísérőik (szaktanárok) jelenléti ívet írnak alá.  
– A versenyzők/felkészítők írásban nyilatkoznak arról, hogy a pályamunkájuk (szerzői jogaik 

megtartása mellett) bemutathatók pl. a szakmai beszámolóban, a Kossuth Klub által 
fenntartott, kezelt internetes felületeken, más fórumokon stb., feltüntetve a szerzőket. 

d.)  A zsűri tagjai 
– Dr. Gyenes Károly professor emeritus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem),  

a zsűri elnöke, 
– Gózón Ákos főszerkesztő (Élet és Tudomány), 
– Dr. Jarosievitz Beáta főiskolai tanár (Gábor Dénes Főiskola Alap és Műszaki Tudományi 

Intézet), 
– Dr. Lugosi Győző (az elnökség tagja, TIT Kossuth Klub Egyesület), egyetemi docens (ELTE 

BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék), 
– Dr. Róka András főiskolai docens (ELTE Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék). 

e.)  A pályaművek értékelése  
Szempontok: 
– téma, tartalom: 0-10 pont, 
– szemléltetés: 0-10 pont, 
– előadásmód: 0-5 pont, 
– idegennyelv-ismeret[1]: 0 vagy 5 pont, 
összesen max. 30 pont.  

 

[1] Az értékelés egyik szempontja az idegennyelv-ismeret. Az OTTDK páros években az európai 
(Expo-Sciences Europe – ESE) vagy páratlan években a nemzetközi (Expo-Sciences 
International – ESI) diákalkotó fesztiválokhoz kapcsolódik, melyeken a versenyző bemutatja, 
ismerteti az alkotását a ’standjára’ látogató érdeklődőknek – általában angolul, vagy éppen 
más idegen nyelven. Ezeket a fesztiválokat a tárgyév júliusa – szeptembere közötti időszakban 
rendezik meg a korábban erre a rendezvényre – a MILSET vezető testületeinél – pályázó 
országok.  

 A fesztiválokon részt vevő, azaz a mindenkori OTTDK-n kiemelkedő helyezést elért diákok a 
Kossuth Klub nevében Magyarországot képviselik a nemzetközi MILSET nagyrendezvényen.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wJLkw5itoqc
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f.)  A zsűrizés folyamata 
– megtekintik az egyes versenymunkákat, meghallgatják a versenyzők szóbeli és ’fizikai’ 

bemutatóját, kérdéseket tesznek fel a versenyzőknek, javaslatokat tesznek a bemutatott 
művek továbbfejlesztésével, alakításával kapcsolatban; 

– a nyilvános értékelés előtt egyeztetik az egyes versenyművek megtekintésekor kialakított 
pontszámaikat, eldöntik a helyezések sorrendjét, a verseny tárgyjutalmainak odaadási 
lehetőségeit, az esetleges különdíjakat. Ehhez a tevékenységhez a versenyzői bemutató 
területtől független helyiségre van szükségük. Itt töltik ki az adminisztratív személyzettel 
közösen az okleveleket, előkészítik a szükséges ajándékozási/átvételi dokumentumokat, stb. 

g.)  A zsűri rendelkezésre álló díjazási formák 
– A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi 

lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) 
2018. július 1622. között (Gdynia, Lengyelország) megrendezésre kerülő, ExpoSciences 
Europe 2018 (ESE 2018 – http://ese2018.milset.org) elnevezésű nemzetközi diákalkotó 
fesztiváljára. A résztvevőknek pályaműveiket a fesztiválon angolul kell bemutatniuk. 
A regisztrációs díjakat és az útiköltséget a TIT Kossuth Klub Egyesület fedezi. 

– Az OTTDK döntőjében résztvevő valamennyi diákot meghívjuk nemzetközi, infó-technológiai 
tematikájú, külön-külön egyhetes tudományos nyári táborainkba, melyekben 
térítésmentesen részt vehetnek. A táborok helyszíne: Budapest, valamint Vajdaság (Szerbia) 
egyik települése. 

– A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező 
munkát vállaló max. 4 fő pedagógusnak „Tehetséggondozási nívódíjat” adományozunk. 

– Tehetséggondozási nívódíj (oklevél): a legtöbb tehetséges diákot a versenyre benevező 
iskolának. 

– A l’Harmattan Kiadó által ajándékozott könyvutalványok (összesen 100.000 Ft értékben): 
- a „Tehetséggondozási nívódíjat” kiérdemelt pedagógusokat max. 25-25.000 Ft/fő értékű 

l’Harmattan könyvutalvánnyal jutalmazzuk, 
vagy  

- egy vagy több diákalkotót – a zsűri által megítélt arányban – a tanári díjak után 
fennmaradó könyvutalvány keretünkből különdíjjal jutalmazzuk. 

– Minden résztvevő diák oklevelet kap a pályamunkája elismeréseképpen.  
- Nyilvános bemutatási lehetőség az VIII. Tudományfesztivál YXPO programjában (2018. 

május 5-6.) a „Jövő utcája” c. budapesti nagyrendezvény keretében. 

h.)  A díjazottak (ld. következő oldalakon lévő táblázat) kivonatos listája: 
 (No = a projekt sorszáma) 

– ESE 2018: (No) 1, 6, 8; 
(térítésmentes utazás és részvétel a 12th MILSET Expo-Sciences Europe (ESE 2018) nemzet-
közi diákalkotó fesztivál programjában); 

– Diákok különdíja: 
- könyvutalvány: (No) 3 (10 eFt), 9 (10 eFt), összesen 20 eFt értékben; 
- cikk közlése az Élet és Tudomány „print” kiadásában: (No) 4; 

– Tanári díjak: „Tehetséggondozási nívódíj” + könyvutalvány (4x20 eFt értékben): 
- Balázs Gyula (No 8), 
- Kőrösi Gábor (No 11, 12, 13), 
- Nagy Győri Tamás (No 3), 
- Zsigó Zsolt (No 2, 6), 

– Iskola különdíja: - NYSZC Bánki Donát Szakközépiskolája és kollégiuma (Nyíregyháza) 
  (No 2, 6) 

– Nyilvános bemutatkozás az YXPO keretében: hazai versenyzők: (No) 2, 6, 8, 15, 
  külföldi versenyzők: (No) 1, 11, 12, 13, 14, 16. 

http://ese2018.milset.org/
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i.)  A versenyben szereplő pályamunkák száma: 

 
i.)  A teljes versenyzői lista és a díjak: 
 

NO Téma, versenyzők,  Felkészítő tanár, iskola Díj, különdíj, 
megjegyzés 

Felkészítő tanári v. 
iskolai különdíj 

1 
Oktató gitár 
Ambrus Dobai Arianna (11), 
Tănase Renáta Andreea (11) 

Felkészítő: Geváld Júlia 
Apáczai Csere Elméleti Líceum 

(Kolozsvár, Románia) 

ESE 2018 
+ 

YXPO bemutató 
 

2 BioDAQ 
Vas Bertalan (12) 

Felkészítő: Zsigó Zsolt 
NYSZC Bánki Donát 

Szakközépiskolája és 
kollégiuma (Nyíregyháza) 

YXPO bemutató 

Tanár: 
„Tehetséggondozási 

nívódíj” + 
könyvutalvány 20eFt 

Iskolának 
„Tehetséggondozási 

nívódíj” 

3 

Időmérés felsőfokon, avagy 
hogyan mérjünk időt 
versenyen 
Moksony Botond István (7) 

Felkészítő: Nagy Győry Tamás 
Kispesti Vass Lajos Általános 

Iskola (Budapest, XIX.) 

könyvutalvány 
10eFt 

„Tehetséggondozási 
nívódíj” + 

könyvutalvány 20eFt 

4 

A szem evolúciójának 
vizsgálata bioinformatikai 
adatbázisok segítségével 
György Attila Tamás (11), Pálosi 
Réka (11) 

Felkészítő: József Éva 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

(Marosvásárhely, Románia) 

Élet és 
Tudomány 

különdíja: cikk 
megjelentetése 

 

  

 1. forduló: 2. forduló 3. forduló 

 
Az iskolai 

versenymunkák 
száma 

A döntőre 
befogadva 

A 
döntőben 
résztvett 

Apáczai Csere Elméleti Líceum (Kolozsvár, Románia) 10 1 1 
NYSZC Bánki Donát Szakközépiskolája és kollégiuma (Nyíregyháza) 3 1 1 
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola (Budapest, XIX.) 1 1 1 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Marosvásárhely, Románia) 5 1 1 
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma (Debrecen) 4 1 1 
NYSZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 
(Nyíregyháza) 6 1 1 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Szentendre) 
1 1 — Verebély László Szakgimnáziuma és Szakiskolája (Budapest, XIII.) 

Móricz Zsigmond Gimnázium (Szentendre) 
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola 2 1 1 
Móra Ferenc Általános Iskola (Budapest, XIV) 6 1 1 
Piarista Gimnázium (Budapest, V.) 1 1 — 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta, Szerbia) 10 6 5 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Sárospatak) 1 1 1 
Mindösszesen 50 17 14 
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NO Téma, versenyzők,  Felkészítő tanár, iskola Díj, különdíj, 
megjegyzés 

Felkészítő tanári v. 
iskolai különdíj 

5 Kereszt effektusok vizsgálata 
Elek Péter (11) 

Felkészítő: Tófalusi Péter 
Debreceni Református 

Kollégium Dóczy Gimnáziuma 
(Debrecen) 

  

6 
Vízalatti kutatórobot 
Tóth Bence (11), Zsigó Miklós 
(10) 

Felkészítő: Zsigó Zsolt 
NYSZC Bánki Donát Műszaki 
Középiskolája és Kollégiuma 

(Nyíregyháza) 

ESE 2018 
+ 

YXPO bemutató 
 

7 

“Szárnyas villamos” modell, 
mint lehetőség a zárt pályas 
tömegközlekedési rendszerek 
mozgáslehetőségének 
kiszélesítésére 
Seiber Márk (9), Sóski Bálint (9), 
Vass Balázs (10) 

Felkészítő: Balázs Gyula 
1) II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium 
(Szentendre) 

2) Verebély László 
Szakgimnáziuma és 

Szakiskolája (Budapest, XIII.) 
3) Móricz Zsigmond Gimnázium 

(Szentendre) 

LEMONDTÁK 

8 Robotvilág 
Ruskovics Péter (7) 

Felkészítő: Balázs Gyula 
Pomázi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 

ESE 2018 
+ 

YXPO bemutató 

„Tehetséggondozási 
nívódíj” + 

könyvutalvány 20eFt 

9 

Egy lakóház minden 
helyiségének világítása 
egyetlen fényforrással 
Kele Áron (5) 

Felkészítő: Jamrik Márta 
Móra Ferenc Általános Iskola 

(Budapest, XIV) 

könyvutalvány 
10eFt  

10 

Meteorológiai ballonos 
diákkísérlet a sztratoszférában 
Illyés András (12), Dessewffy 
Domonkos (12), Tomka Benedek 
(12) 

Felkészítő: - 
Piarista Gimnázium (Budapest, 

V.) 
LEMONDTÁK 

11 

SentiMentaliti  
karnyújtásnyitra a 
közvélemény 
Sztarek Norbert (11), Kónya Leon 
(11) 

Felkészítő: Kőrösi Gábor 
Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium 

(Zenta, Szerbia) 

YXPO bemutató 
„Tehetséggondozási 

nívódíj” + 
könyvutalvány 20eFt 

12 
Intelligens mozgásérzékelő-
rendszer 
Kónya Leon (11) 

Felkészítő: Kőrösi Gábor 
Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium (Zenta, 
Szerbia) 

YXPO bemutató  

13 Vetőgép 2.0 
Fajka Viktor (10) 

Felkészítő: Kőrösi Gábor 
Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium (Zenta, 
Szerbia) 

YXPO bemutató  

14 
Tudd kivel van dolgod! - 
(ConTags) 
Horváth István (10) 

Felkészítő: Esztelecki Péter 
Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium (Zenta, 
Szerbia) 

YXPO bemutató  

15 
Szédült lövészek (társasjáték) 
Borz Barbara (12), Schmiedt 
Barbara Bernadett (11) 

Felkészítő: Szeder László 
Árpád Vezér Gimnázium és 

Kollégium (Sárospatak) 
YXPO bemutató  
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NO Téma, versenyzők,  Felkészítő tanár, iskola Díj, különdíj, 
megjegyzés 

Felkészítő tanári v. 
iskolai különdíj 

16 

Okos hőkollektor, megépített 
automata rendszer és vezérlés 
Hugyik Kornél (10), Barsi Árpád 
(10), Horváth István (10) 

Felkészítő: Esztelecki Péter 
Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium (Zenta, 
Szerbia) 

YXPO bemutató  

17 

Környezetszennyező anyagok 
lebontása szabadszemmel látható 
fénnyel gerjeszthető 
fotokatalizátorok alkalmazásával 
Rice Róbert (11) 

Felkészítő: Szórád Endre 
Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium (Zenta, 
Szerbia) 

LEMONDTÁK 

 
Megjegyzés:  
A zsűri a tagjai részéről külön-külön meghatározott pontszámainak átlagát vette figyelembe a 
helyezések, díjazások kialakításakor. 

 
6.) ’Publikációk’ a XXIII. OTTDK eredményeiről: 
 
 Az Élet és Tudomány című folyóirat nyomtatott lapszámában (várható megjelenés 2018. június 

30., azaz a 26. számban) a főszerkesztő, mint a zsűri tagja (Gózón Ákos) írt cikket a Kiállításról:  
 
 Ebben a számban jelenik meg – az Élet és Tudomány szerzői tiszteletdíjas különdíjaként – a 

Kiállításon bemutatott (04) „A szem evolúciójának vizsgálata bioinformatikai adatbázisok 
segítségével” versenymunka összefoglalója (alkotók/szerzők: György Attila Tamás, Pálosi Réka) 

 

  Beszámoló közzététele a Kossuth Klub honlapján: 
   http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/ 

 
 
  Videós összefoglaló: 

OTTDK: https://youtu.be/wJLkw5itoqc 
YXPO:  https://youtu.be/mrlRZAnUYmw 
YXPO: https://www.mediaklikk.hu/video/kiberma-7-resz-2/ 

 

  Hangfelvétel a Kossuth rádió Téridő című,  
 tehetséggondozással foglalkozó műsorából  
 (várható megjelenés: 2018. július közepe) 

 
 
 
Budapest, 2018. június 29.  
 
 
 
 

http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/
https://youtu.be/wJLkw5itoqc
https://youtu.be/mrlRZAnUYmw
https://www.mediaklikk.hu/video/kiberma-7-resz-2/
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