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BESZÁMOLÓ
AZ „OTTDK2020” CÍMŰ PROJEKT
(NTPTMV190010)
SZERVEZÉSÉRŐL, EREDMÉNYEIRŐL
A XXV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2020) a Nemzeti Tehetség Program
„Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai, országos vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi
és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” című pályázatának köszönhetően valósult meg
az NTP-TMV-19-0010 sz. projekt keretében.

1.) A XXV. OTTDK meghirdetése:
„A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány
pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára (10-14 évesek: Junior-I., 15-19 évesek: Junior-II.
kategória). 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 pályaművekkel szemben támasztott követelmények
a) A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan
megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát, innovatív informatikai és/vagy műszaki
készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés,
következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy kreatív, ötletes technikai megoldásokkal.
b) Legyen a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott. Egyaránt lehet pályázni
elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal
(modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).
Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák – magyarországi és határon túli magyar
ajkú diákok egyaránt.”
A diákverseny célkitűzései:
A természettudományi-műszaki 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.
A meghirdetés célközönsége:
Tájékoztattuk a hazai iskolákon túl főképpen a Kárpát-medencei pedagógus szövetségek segítségével
a magyar tanítási nyelvű iskolák pedagógusait, s rajtuk keresztül a jó képességű diákokat a
tehetséggondozó versenyünkről.
Értesítettük a korábbi évek versenyzőit, iskoláit, felkészítő tanárait és a tehetséggondozás egyes
fórumait. Sikerült több, hazai és külföldi honlapot és egyes folyóiratokat elérnünk térítésmentes
közlés céljából.
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2.) A szervezés folyamata
a.) A XXV. OTTDK tehetséggondozó verseny pályázati kiírásának közzététele:
– A pályázati kiírásunkat elhelyeztük a Kossuth Klub honlapján
https://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/. Letölthető volt a felhíváson túl az OTTDK
2019-2020-ban érvényes szabályzata és a tehetséggondozó verseny története is.
– Több Kárpát-medencei Pedagógus Szövetség (Erdély - Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége: https://rmpsz.ro, Felvidék - Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége:
https://szmpsz.sk/, a honlapján közölte a felhívásunkat és külön körlevélben is tájékoztatta az
iskolákat. A
Egy, a korábbi években rendszeresen pályázó, befolyásos vajdasági szaktanár negatív hatására
a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE: https://www.vmpe.org.rs/) titkára –
a korábbi évekkel ellentétben, a jó kapcsolatunk dacára - nem is reagált a jelentkezésünkre.
A Vajdaság Ma c. netes folyóirat a közlemények rovatában közölte a felhívásunkat.
– A Magyar Géniusz Portál (tehetseg.hu és a tanulmanyiversenyek.hu) oldalain aktualizáltuk a
felhívásunkat.
– Megkerestünk több hazai Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményt, Nevelési
Tanácsadót, Tehetségpontot. Tájékoztattuk őket a pályázati felhívásunk internetes elérési
lehetőségéről.
– Más intézményi és egyéni címekre (versenyzők és felkészítők, hazai és külföldi tehetségpontok)
megküldtük a tehetséggondozó tanulmányi verseny pályázati felhívás letöltési linkjét.
– Közölte a versenyfelhívásunkat az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet „Tanfórum” (általános)
tanári levelező listája.
– Az Élet és Tudomány rövid szerkesztőségi cikkével segítette a verseny meghirdetését.
b.) Előregisztráció a XXV. OTTDKra:
A tehetséggondozó pályázati tanulmányi versenyre iskolai előjelentkezési lehetőséget
ajánlottunk fel netes „form” linken, amelyet 2019. december 20ig lehetett igénybe venni.
12 iskola hasznosította ezt lehetőséget.
3.) A fordulók (1. és 2.):
a) Első forduló: a versenymunkák iskolai kiválogatása,
Az első forduló zárásaként 14 iskolában 52 versenymunkából a szaktanárok 26 szinopszisát
küldték be, mint nevezést a XXV. OTTDK-ra.
b) Második forduló: a ’bíráló bizottság’ véleményezte a versenymunkák tervét:
a zsűri egy részéből megalakított ’bíráló bizottság’ (Dr. Gyenes Károly, Dr. Lugosi Győző, Gellért
András) befogadta a kiírásnak megfelelő pályamunkákat, illetve megjegyzés mellett
visszautasította azokat, amelyek nem illeszkedtek a versenykiírás feltételeihez. A versenyzőket
és a felkészítő tanáraikat 2020. február 16-ig kiértesítettük a bizottság véleményéről.
A befogadott pályázatok alkotói a felkészítő tanárok közreműködésével kitöltötték a
versenymunkájuk adatlapját (benne pl. a bemutatáshoz szükséges technikai igényeikről) és vele
együtt február végéig visszaküldték a szülők által ellenjegyzett, a kiskorú versenyző diákok
fotózásával/videózásával kapcsolatos beszkennelt engedélyüket.
A második forduló után, a megkeresések alapján segítettük a felkészítést/felkészülést a szükséges
e-mailes, telefonos konzultációkkal.
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A beküldött szinopszisok alapján a Kossuth Klub vezetése –a zsűritagok előtt is titkolva a döntést
–, kiválasztotta a X. Tudományfesztivál másodnapjára tervezett YXPO nyilvános bemutatás
versenymunkáit, felkérte az érintett felkészítő tanárokat és versenyzőket a nyilvános bemutatáson
történő aktív részvételre. A kiválasztás egyetlen szempontja az volt, hogy a versenymunka kellően
látványos és élvezetes legyen az érdeklődő „laikus” közönség számára is.
c) A Covid19 helyzettel kapcsolatos szervezési intézkedéseink
1. 2020. március vége előtt értesítettük a versenyző diákokat és a felkészítő tanáraikat,
hogy a Covid19 járványra tekintettel az OTTDK döntőjét 2020. április 23ról szeptember
3ra halasztjuk. Az YXPOra beválogatott pályázatok készítőit tájékoztattuk, hogy a X.
Tudományfesztivál – és annak másodnapjára tervezett YXPO nyilvános bemutatói –
elmaradnak, esélyesen 2021ben kerülnek majd megtartásra.
2. Augusztus 19én körlevelet küldtünk a versenyzőknek, tanároknak, hogy szept. 3-án technikai okok miatt nem lesz döntő a Kossuth Klubban.
3. Szeptember 27én tájékoztattuk a versenyzőket, tanárokat, hogy október 29-én tartjuk a
döntőt a Kossuth Klubban.
Körülmények:
— minden résztvevő arcmaszkot (tartalékot is) hozzon magával;
— a kézfertőtlenítési lehetőséget és a térítésmentes étkezést helyben biztosítjuk;
— a zsűrizésre kijelölt nagy előadóterem méretei miatt a távolságtartás megvalósítható, a
termet szellőztetjük.
Kértük, ha bármely ok miatt egy versenymunka alkotója/alkotói nem tud/tudnak megjelenni a
zsűrinapon, levélben közöljék velünk. Ebben az esetben, ha kívánják, a 2021-es OTTDK
zsűrizésére átrakjuk jelentkezésüket.
Kértük a résztvevőket, hogy
1) Készítsenek - maszk nélkül - fotót önmagukról a verseny-munkájukkal együtt (amennyiben
vállalja, a felkésztő tanár is szerepeljen a képen).
2) A versenyzők küldjék be a pályamunkájuk ismertetéséhez készült
- prezentációt és/vagy
- videót, amennyiben készítettek ilyen médiát.
Ezeket központi projektorral fogjuk vetíteni a zsűrizéskor.
Kértük, hogy a bemutatásra szolgáló posztert és a helyben használni kívánt laptopot hozzák
magukkal.
Szeptember 29-én küldtük ki a döntőben résztvevők (versenyző diák/ok, kísérő/k) étkezési
létszámával kapcsolatos, kitöltendő és visszaküldendő egyéni/iskolai összesítőt és a parkolási
lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatót.
4.) A 3. forduló (döntő) előtti műveletek, szervezési feladatok
a.) 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 nyomtatása stb.
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b.) Helyszíni előkészítő munkálatok:
– A megnyitóhoz és az eredményhirdetéshez szükséges megfelelő méretű terem, a hangerősítés
és a wifi biztosítása: mindenki láthatja/hallhatja a többi versenyző bemutatását és a zsűrit.
– A külföldi versenyzők miatt a Zoom (dual) szolgáltatás előkészítése.
– A diákalkotások bemutatásához alkalmas körülmények biztosítása:
a prezentációk, videók kivetítésének megoldása;
a makettek, modellek elhelyezéséhez szükséges asztalfelület;
standonként 220V-os elektromos áram kivezetése, elosztási lehetősége;
a poszterek elhelyezése flipchart-táblákon.
c.) Egyeztettük a zsűri korábban felkért tagjaival a döntő időpontját és a várható versenymunkák
listáját.
5.) A döntő napján
A résztvevők teljes ellátást kaptak (’tízórai’, ebéd). Napközben üdítő, ásványvíz, kávé, tea állt a
rendelkezésükre.
1.) Adminisztráció:
– A versenyzők és a kísérőik (szaktanárok) jelenléti ívet írtak alá.
– A versenyzők/felkészítők írásban nyilatkoztak 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.
2.) A zsűri tagjai
– Dr. Gyenes Károly PhD. c. egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem), a zsűri elnöke,
– Dr. Róka András PhD. főiskolai docens (ELTE Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék).
– Tóth Bence, a korábbi években az 1-3. helyen végzett sikeres versenyző, a Budapest
Innovation Group tagja (innovációs vezető)
A korábban felkért zsűritagok nem tudtak megjelenni pl. karantén, veszélyeztetettség miatt.
3.) A pályaművek értékelése
Szempontok:
– téma, tartalom:
0-10 pont,
– szemléltetés:
0-10 pont,
– előadásmód:
0-5 pont,
[1]
– idegennyelv-ismeret : 0 vagy 5 pont,
összesen max. 30 pont.
[1] Az értékelés egyik szempontja az idegennyelv-ismeret (a különböző nemzetközi rendezvényeken
történő részvételhez szükséges feltétel) ld. 5. 5/a, b.) pont.
4.) A zsűrizés folyamata
– a zsűri tagjai megtekintették az egyes versenymunkákat, meghallgatták a versenyzők szóbeli
és ’fizikai’ bemutatóját, kérdéseket tettek fel a versenyzőknek, javaslatokat tettek a bemutatott
művek továbbfejlesztésével, alakításával kapcsolatban;
– a zsűritagok egymástól függetlenül, önállóan pontozták a megtekintett versenymunkákat;
– a nyilvános értékelés előtt az egyes versenyművek megtekintésekor kialakított pontszámaikat
átlagolták, eldöntötték a helyezések sorrendjét, a verseny tárgyjutalmainak odaadási
lehetőségeit, az esetleges különdíjakat. A zsűri munkáját segítették a Kossuth Klub
munkatársai: kitöltötték az okleveleket, előkészítették a szükséges ajándékozási/átvételi
dokumentumokat, stb.
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5.) A zsűri rendelkezésre álló díjazási formák
a) Nemzetközi rendezvényen való részvétellel díjazzuk a megosztott 1-2-3. helyezést elért
versenymunka egy-egy alkotóját. A résztvevőknek pályaműveiket a fesztiválon angolul kell
bemutatniuk. A regisztrációs díjakat és az útiköltséget a TIT Kossuth Klub Egyesület fedezi.
Ezt nyilvánítottuk ki az átadott „elismerő oklevéllel”.
{Az OTTDK páros években az európai (Expo-Sciences Europe – ESE) vagy páratlan években a
nemzetközi (Expo-Sciences International – ESI) diákalkotó fesztiválokhoz kapcsolódik vagy a
Taiwan International Science Fair [TISF] – Tajpej, Tajvan) diákfesztiválján, melyeken a
versenyző bemutatja, ismerteti az alkotását a ’standjára’ látogató érdeklődőknek – általában
angolul, vagy éppen más idegen nyelven.
A fesztiválokon részt vevő, azaz a mindenkori OTTDK-n kiemelkedő helyezést elért diákok a
Kossuth Klub nevében Magyarországot képviselik a nemzetközi nagyrendezvényeken.}
A XXV. OTTDK díjazásaként 2021-ben egy európai nagyrendezvényen/fesztiválon való
részvételre biztosítunk lehetőséget, természetesen a Covid-19 járvány függvényében.
b) Az OTTDK döntőjében résztvevő valamennyi diákot meghívjuk nemzetközi, infó-technológiai
tematikájú, külön-külön egyhetes tudományos nyári táborainkba (pl. BSC - Budapesti
Science Club), melyekben térítésmentesen részt vehetnek.
c) A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező
munkát vállaló max. 4 fő pedagógusnak „Tehetséggondozási nívódíjat” adományozunk.
d) Tehetséggondozási nívódíjat (oklevél) kap a legtöbb tehetséges diákot a versenyre benevező
iskola.
e) A l’Harmattan Kiadó által ajándékozott könyvutalványok (összesen max. 100.000 Ft
értékben):
- a „Tehetséggondozási nívódíjat” kiérdemelt pedagógusokat max. 25-25.000 Ft/fő értékű
l’Harmattan könyvutalvánnyal jutalmazzuk;
- egy vagy több diákalkotót – a zsűri által megítélt arányban – a tanári díjak után fennmaradó
könyvutalvány keretünkből különdíjjal jutalmazzuk.
f) Minden résztvevő diák oklevelet kap a pályamunkája elismeréseképpen.
g) Nyilvános bemutatási lehetőség adtunk az idén elmaradt, de 2021-ben a Covid-19 járvány
függvényében megtartásra kerülő X. Tudományfesztivál YXPO programjában a
leglátványosabb versenymunka alkotóinak.
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6.) A versenyben szereplő iskolák és pályamunkák száma:

Iskola

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.
Dénes György Alapiskola (Pelsőc)
Československej armády 31, 049 11 Plešivec,
Szlovákia
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120, Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
1088 Budapest, Trefort utca 8.
Gyermekház Iskola
1062 Budapest Bajza utca 26.
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12.
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza Epreskert utca 64.
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium
4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 29-37
NySZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és
Kollégiuma
4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 15.
Széchenyi István Á.I. (Szabadka, Szerbia)
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 7.
SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
6722 Szeged, Szentháromság u. 2.
Veres Pálné Gimnázium
1053 Budapest, Veres Pálné u. 38
Mindösszesen (15 iskola):

1. forduló:

2. forduló

MÓDOSÍTOTT
3. forduló

Az iskolai
verseny
munkák
száma

A döntőre
befogadva

A döntőben
részt vett
versenymunka

4

1

—

1

1

1

1

1

—

1

1

1

1

1

—

1

1

—

1

1

1

5

1

—

1

1

1

1

—

4

2+2

*(1) megosztva

10

1

1 (Zoom)

20

1

—

17

1

1

1

1

—

69

18

6

*(1) megosztva

*Két iskola együttműködésében 1-1 versenyző, egy közös versenymunkával)
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7.) Eredmények, díjazás, nagyközönség előtti bemutatkozási lehetőség:
A 2020. október 29-ére hirdetett döntőben részt vett 6 versenymunka, ebből 1 külföldi (nála a
Zoom segítségével történt a zsűrizés).
Megosztott 1-3. helyezett - "Elismerő oklevelet" kaptak:
{"Eredménye elismeréseként a 2021.évben Európában megrendezésre kerülő, több napos –
nemzetközi – tudományos-technikai diákalkotó programban (fesztivál, klubrendezvény) a TIT
Kossuth Klub Egyesület támogatásában térítésmentesen részt vehet"}
 Segédmotoros kerékpár átalakítása villanyhajtásúvá (Hernádi Kata Rita - Dunakeszi),
 PM10 (Zsigó Miklós, Halász Tony Wang - Nyíregyháza),
 Visszaáramlások detektálása tanulóalgoritmus használatával (Ecsedi Boglárka, Hajdúböszörmény).
Könyvutalvány:
 15.000 Ft értékben - Özvegy Judit (felkészítő tanár, SZTE Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium – Szeged);
 10.000 Ft értékben – Fazekas István (felkészítő tanár, Demecseri Oktatási Centrum
Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola)
 15.000 Ft értékben - H.O.R.U.S. - Hallás Orientált Rekogníció Utáni Segítő (versenyző: Kántor
Kristóf - Demecser)
 4x5.000 Ft értékben - LILI - a vakvezető robotkutya (versenyzők: Manai Delal, Scurrah Linda,
Szabó Marcell Attila, Kaszás Tamás - Szeged) + fejenként 1-1 póló (Budapest Science Camp
felirattal)
További díjak:
a.) A döntőn megjelent diákok
 a munkájuk elismeréseként oklevelet kaptak,
 térítésmentesen részt vehetnek a TIT Kossuth Klub Egyesület 2021-ben megrendezésre
kerülő (Budapest) nemzetközi, infó-technológiai tematikájú, egyhetes tudományos nyári
táborában.
b.) Részvételi lehetőség a X. Tudományfesztivál második napján megrendezésre kerülő nyilvános
YXPO rendezvényen, melynek keretében a versenyző bemutatja az érdeklődő nagyközönségnek a versenymunkáját. A TIT Kossuth Klub Egyesület vezetése a nevezés időszakában, a
zsűritől független módon választotta ki a versenymunkákat.
(* A döntőn nem tudott részt venni, de ha vállalja az YXPO-n történő bemutatkozást)
01_Napelemmel működtetett középhullámú rádió (Pálity Nataniel - Szabadka, Szerbia)
02_H.O.R.U.S. - Hallás Orientált Rekogníció Utáni Segítő (Kántor Kristóf - Demecser)
03_Segédmotoros kerékpár átalalakítása villanyhajtásúvá (Hernádi Kata Rita - Dunakeszi)
04_MicroplasticHunter (Barnóth Lili, Zsigó Zsálya Borbála - Nyíregyháza) *
07_PM10 (Zsigó Miklós, Halász Tony Wang - Nyíregyháza)
09_Mérődoboz (Strumpf Dávid - Budapest) *
15_LILI - a vakvezető robotkutya (Manai Delal, Scurrah Linda, Szabó Marcell Attila, Kaszás
Tamás - Szeged)
18_Hologram (Ungvári, Lakatos - Budapest) *
19_Szélerőmű (Rozgonyi Bobála, Trunkó Boldizsár - Budapest) *
20_Hogyan betegíti meg a mobiltelefon az emberi testet (Zsigó Dalma, Riczu Zsombor Nyíregyháza) *
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6.) ’Publikációk’ a XXV. OTTDK eredményeiről:


Különös év volt az idei, a nagy hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő rendezvények (például az
online térbe kényszerült Kutatók éjszakája), és a tehetségkutató versenyek (mint például az idei
jubileumi, XXV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás, OTTDK) is különleges
megoldások segítségével kerülhettek csak megrendezésre.
Az OTTDK a TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázata 10-19
éves diákok számára, akik valamilyen természettudományi, műszaki vagy informatikai témában
saját kutatással, alkotással jelentkezhetnek. A versenyre a határon túli diákok jelentkezését is
várják – idén is szerepelt a döntőben Szerbiából érkezett alkotás. A szabadkai diák napelemmel
működtetett rádióját az utazási korlátozások miatt sajnos nem tudta személyesen megmutatni a
zsűrinek – Zoomon keresztül jelentkezett be az eseményre, és így prezentálta munkáját.
A vírushelyzet más módon is megnehezítette a szervezők dolgát: az áprilisi döntőt október 29-ére
kellett halasztani. A pályázatra első fordulóban 14 iskolából 52 projekt került be, amiből 26
versenymunka érkezett meg végül. A 2. fordulóba 16 projekt jutott, a döntőben pedig 6 pályázat
közül kellett választania a zsűrinek.
Végül megosztott első helyezett lett három kiváló alkotás. Az egyik egy segédmotoros kerékpár
átalakítása volt villanyhajtásúvá – az értékteremtő újrahasznosítás (upcycling) jegyében készült
elektromos mopedet használt, leselejtezett alkatrészekből, nagyon tudatosan építette fel Hernádi
Kata Rita. Zsigó Miklós és Halász Tony Wang olyan, a levegőbe került szálló por (PM10) mérésére
alkalmas szenzort fejlesztettek, amelyet buszokra, járművekre szerelve pontos helyadatokkal
lehetne feltérképezni a légszennyezettséget. Ecsedi Boglárka pedig a tengerpartokon fürdőzők egyik
halálos ellenségét, a visszaáramlás (rip current) jelenségét felismerő tanulóalgoritmust fejlesztett.
Ők kapták a XXV. OTTDK elismerő oklevelét, és ők utazhatnak majd 2021-ben az Európában
megrendezésre kerülő többnapos tudományos-technikai diákalkotó fesztiválra.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
A szerkesztőség
ÉLET ÉS TUDOMÁNY LXXV. évfolyam 49. szám -- 2020. december 4.





Beszámoló közzététele a Kossuth Klub honlapján:
(XXV.OTTDK_2019-2020_beszamolo.pdf)
https://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/
A lap alján: A korábbi évek versenyfelhívásai, beszámolók (dokumentumok,
videók)
Videoklip készült a döntőről
(OTTDK_2020.mp4)
https://drive.google.com/file/d/1yjgy-rQ_qT0_-mk3gwrHu3t2xe3HZ8Jg/view

Budapest, 2020. december 1.

TIT Kossuth Klub Egyesület
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„Szelfik” és néhány mobillal készült kép a döntőből:

01_Napelemmel működtetett középhullámú
rádió (Pálity Nataniel, felkészítő tanár
Jeszenszky Tibor - Szabadka, Szerbia)

03_Segédmotoros kerékpár átalakítása
villanyhajtásúvá (Hernádi Kata Rita –
Dunakeszi

07_PM10 (Zsigó Miklós, Halász Tony Wang Nyíregyháza)
15_LILI - a vakvezető robotkutya (Manai
Delal, Scurrah Linda, Szabó Marcell Attila,
Kaszás Tamás, felkészítő tanár Özvegy Judit Szeged)
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21_Visszaáramlások detektálása tanulóalgoritmus használatával
(EcsediBoglárka – Hajdúböszörmény)
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A külföldiekre tekintettel Zoom kapcsolat (képernyőkép)
A zsűrizés kezdetekor (a dual kapcsolat vége előtt):

A zsűri eredményt hirdet (csak stream):
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