
 
Ikt.sz.: INB/17-1/2013. 

 
INB-5/2013. sz. ülés 

(INB-15/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Innovációs és fejlesztési eseti bizottságának 
2013. október 15-én, kedden, 10 óra 34 perckor kezdődően, 

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 532. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 5 

Az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny ismertetése, illetve a 2013. évi 
eredmények, néhány pályázó és díjnyertes pályázatuk bemutatása 5 

Dr. Pakucs János tájékoztatója 5 

Zsombori Balázs Péter ismertetője 10 

Kérdések, felvetések, észrevételek a bizottság tagjai részéről 14 

Dr. Pakucs János reflexiója 19 

Elnöki zárszó 23 

 



 3 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelent kedves tagokat és vendégeket. 

A mai napirendi javaslatunk az ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutató 
versenyhez kapcsolódik, ennek ismertetése, eredmények, a díjnyertes pályázatok bemutatása. 
Bizottsági tagunkat, Pakucs János urat kértük fel erre a napirendi pontra, akinek egyébként 
meg szeretnénk gratulálni is, mert hogy tagja lett annak a tanácsnak, amely a magyar 
tudományos élet dolgait fogja intézni. A miniszterelnök és az akadémiai elnök a két 
társelnöke ennek a testületnek. Gratulálunk, jó munkát kívánok hozzá. Tulajdonképpen ez az 
a testület, amelynek hiányáról korábban ön már többször is szót ejtett. Úgy tűnik, hogy nem 
haszontalanul voltak ezek a felvetések. 

Most pedig nagy tisztelettel, bocsánat, de először is a bizottság rendjéhez igazodóan a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, felvetése, kiegészítési 
javaslata. (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, akkor szavazzunk róla. Aki egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, akkor a napirendet elfogadtuk. 

Az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny ismertetése, illetve a 
2013. évi eredmények, néhány pályázó és díjnyertes pályázatuk bemutatása 

Át is adom a szót Pakucs János úrnak. Tessék parancsolni! 
 

Dr. Pakucs János tájékoztatója 

DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetőséget, hogy itt néhány szót 
elmondhatunk erről a tehetséggondozó programról, tehetségkutató versenyről, amit 22 éve 
szervez a Magyar Innovációs Szövetség. 

Bemutatom mellettem kollégámat, Antos Lászlót, a Magyar Innovációs Szövetség 
ügyvezető igazgatóját, aki ennek a versenynek a szervezésében részt vett, és hívtunk három 
fiatal kollégát, őket később fogom bemutatni, Zsombori Balázs, Mérő László és Szabó Lóránt 
Zsolt. 

Néhány szót akkor a kérésnek megfelelően magáról erről a programról. 22 évvel 
ezelőtt kezdődött Magyarországon az ifjúsági tudományos verseny, ennek bizonyos 
kiadványát is kiosztottuk mindenkinek az asztalára, és 17 éve, 1995 óta hivatalos tagja 
vagyunk a brüsszeli szervezetnek. Először Kelet-Európából ez a szervezet lett a brüsszeli, az 
uniós intézményrendszer hivatalos tagja, amikor is ebbe a versenysorozatba minket állandó 
tagként felvettek a tizenötön kívül tizenhatodikként akkor, 1995-ben. 

Ez a versenysorozat az Unióval az ifjú tudósok, tudósjelöltek megtalálását és 
tehetségek felkutatását célozza, és ehhez csatlakoztak az országok, amely országok adaptálják 
ennek a versenyformának az előírásait a saját országukra, és megrendezik ennek a versenynek 
az első két fordulóját a saját országukban, a következő két fordulót pedig az Európai Unió 
Brüsszelben szervezi. Ez egy tehetségkutató program a természettudományok, műszaki 
tudományok, informatika, környezetvédelem területén. 

El kell mondanom, hogy milyen tehetségekről beszélünk, mert sokféle tehetség van. 
Mint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke mondom hivatalos állásfoglalásunkat. 
Minden ember tehetséges és mindenkiben van tehetség, a társadalomnak az a feladata, hogy a 
tehetséget minden emberben megtalálja, mihez van adottsága, mihez van rendkívüli 
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képessége, és a társadalom számára hasznosítjuk azokat a képességeket, amik emberekben 
vannak. Ez a bizonyos verseny egy szűk spektrumban, mármint műszaki és 
természettudományos területen keresi a tehetségeket. 

Egy oktatáspszichológiával foglalkozó híres közgazdász mondta, hogy a tehetséges 
gyerek a műszaki, természettudományok területén négy csoportba osztható. Az első az okos 
gyerek. Az okos gyerek az, aki az iskolában megtanulja már a leckét, aki tiszta kitűnő tanuló, 
a tanárok kedvence, tehát egy kiváló ember, mindent tud. A második kategória a művelt 
gyerek. Művelt, ő is tiszta kitűnő tanuló, tud mindent, de van egy jelentős humán, kulturális 
műveltsége, tudása. A harmadik az intelligens gyerek a tehetségesek között, aki ugyanezekkel 
a tulajdonságokkal rendelkezik, plusz van egy nyitottsága a társadalomra, egy szociális 
érzékenysége, egy szociális nyitottsága a társadalom kis és nagy közössége felé. Végezetül 
van a negyedik kategória, mondta, a kreatív gyerek. Nem biztos, hogy a kreatív gyerek kitűnő 
tanuló, nem biztos, hogy ő a legjobb tanuló az osztályban, de a kreatív gyerek az, aki minden 
kérdésre tud választ adni, és minden kérdésre olyan választ ad, ami váratlan, ami a többieknek 
nem jut az eszébe. Ahogy mondta a professzor, a kreatív gyerek az, aki ugyanazt nézi, mint a 
többi száz gyerek, de mást lát. 

Mi ebben a versenysorozatban a kreatív gyerekeket keressük, a kreatív tehetségeket 
keressük. Ez a verseny egyedül a tanulmányi versenyekkel és a 20 év alattiak - 20 év alatti 
fiatalokról van szó - tanulmányi versenyeivel ellentétben nem ad ki feladatot, tehát nem 
megoldóverseny, mint ahogy a középiskolai versenyek meg a tudományos olimpiák meg a 
diákolimpiák, ahol előre kiadott feladatok vannak, amiket meg kell oldani adott időn belül a 
fiataloknak. Ebben a versenyben nincs feladat. A feladatot magát a pályázónak, a fiatalnak 
kell megtalálni, meg kell keresni egy problémát, amire érzékeny, amivel korábban 
foglalkozott, meg kell keresni egy megoldandó feladatot, és a verseny során, ami 
Magyarországon kétfordulós, ezt a megkeresett, megtalált problémát, megoldandó feladatot 
kell neki végül is prezentálni, elvégezni, megcsinálni. 

Kreativitásról beszélünk, a kreativitás ugyanis több, mint egy gondolat. A kreativitás a 
görög creatio szóból származik, ami nem mást jelent, mint alkotást, létrehozást, tehát a 
kreativitás a hétköznapi értelmezéssel ellentétben egy megoldást jelent, egy alkotást. Tehát mi 
olyan kreatív fiatalokat keresünk, akik meg is oldják az általuk felvetett problémát az előbb 
elmondott spektrumban természetesen, a műszaki és természettudományok, az informatika, a 
környezetvédelem területén. 

Hogy történik mindez? Verseny keretében, jobb szót nem lehet találni. Ez egy 
program, ami tart egyébként 4-5 hónapon keresztül. Tehát ez versenyben a verseny, tervezzük 
a dolgot, de tulajdonképpen egy program, aminek az első fázisában a hazai középfokú 
intézményekbe - 1100 középfokú intézmény van - elküldjük ennek a versenynek a 
lehetőségét, az erre való jelentkezés lehetőségét. Így néz ki, mindenki megkapta az asztalán, 
ez az egy évvel ezelőtti versenykiírás volt. Minden középiskola, minden természettudományi 
tanár megkapja ennek a programnak a leírását, benne vannak a feltételek, és várjuk, hogy a 
tanárok segítségével, a szülők segítségével vagy barátok, ismerősök segítségével 
jelentkezzenek a fiatalok ötletekkel.  

Az első fordulóban maximum két oldal terjedelemben kell a problémát 
megfogalmazni, a megoldandó feladatot megfogalmazni. A zsűri, amely - szintén az egyik 
kiosztott anyagban szerepel - 18 vagy 19 tagú, tudósokból, akadémikusokból, egyetemi 
tanárokból, gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság ezt a bizonyos ötletet, ezt a két 
oldalban megfogalmazott ötletet bírálja el és vizsgálja magát a témát, magát az elérendő célt, 
a megvalósítás módját, a lehetőségét és azt, hogy egyáltalán a dolognak van-e értelme. 

Az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy ezekből az első fordulóba beérkezett 
pályázatokból általában 50-60 százalék volt, amit ez a bírálóbizottság elfogadott és 
visszaküldött a pályázónak, és bejutottak a második fordulóba. A második forduló tart három 



 7 

hónapig. Ez alatt a három hónap alatt az igénybe vehető segítségekkel, de nem idegen 
munkával ezt a bizonyos problémát meg kell oldani, ki kell dolgozni, prezentálni kell akár 
mintapéldányban, akár modellben, akár tanulmányban, attól függően, hogy milyen jellegű 
kérdés, milyen jellegű probléma volt. A második fordulót követően általában januárban van 
az első forduló zárása, az első kezdődött novemberben, tehát februártól kezdődik a zsűri 
döntése után a második forduló, és onnantól kezdve még három hónap, körülbelül május 
közepéig a második fordulóban kerül sor a probléma tényleges megoldására. 

Menet közben a bírálóbizottság tagjai mintegy mentorként a továbbjutott versenyzők 
számára segítséget nyújtanak, találkoznak ezekkel a fiatalokkal, irányítják és figyelemmel 
kísérik a kidolgozás, a munka menetét, és végül, amikor elkészült a munka, a feladat, akkor a 
bírálóbizottság, a 19 neves ember összeül, és előzetes értékelések, mérlegelés 
figyelembevételével egy hosszú bírálóbizottsági ülésen értékeli ezeket a munkákat. 

Az volt az eddigi tapasztalat, hogy általában száz-százharminc jelentkező van első 
fordulóban, a második fordulóba hatvan-hetven gyerek kerül be, fiatal, és ebből a hatvan-
hetven munkából mondjuk ötven elkészül, tehát a 80-90 százalék el szokott készülni. Ezeknek 
az értékelése után kiválasztják az úgynevezett tehetséges, kiemelkedő képességű munkákat a 
munkák alapján meg a személyes tapasztalatok alapján, ami a bírálat során kialakult, és 
kiválasztják a jókat, a legjobbakat, a tehetséges fiatalokat. Körülbelül tíz-tizenöt gyerek kerül 
kiválasztásra, tíz-tizenöt fiatal az eddigi évek során, akit tehetségesnek tartunk. Ezek között 
persze kialakul végül is egy sorrend, mert muszáj első, második, harmadik helyezettet 
hirdetni, nemcsak a díjak miatt, hanem az európai tudományos versenyt Brüsszelben rendezik, 
és feltétel, hogy adott országnak az első három, tehát a legjobb versenyzői mehetnek tovább.  

Az egyes országok különböző kvótákkal rendelkeznek, a maximumkvóta egy 
országból három. Magyarország a három maximális kvótával rendelkezik, de Franciaország 
csak kettővel, és így jön össze a 37 országból - ma már 37 országban - általában az európai 
versenyre százötven-kétszáz gyerek, amit Brüsszelben a harmadik forduló keretében az írásos 
munkák alapján elbírálnak. Olyan száz-százhúsz gyerek veszt részt a negyedik fordulóban, 
amely egy nyilvános rendezvény valamelyik európai fővárosban, ahol prezentáció keretében 
egy négynapos rendezvényen mindenki kap egy standot, kap egy lehetőséget, és a nemzetközi 
zsűri tagjai, amely között Nobel-díjas professzorok, gazdasági szakemberek vannak, 
végigjárják és prezentálnak a fiatalok, és ott kell számot adni a tudásukról meg az 
alkotásukról. 

Ezeken a prezentációkon, már a hazain is meg a külföldin is, kiderül egyértelműen, 
hogy a fiatalnak mennyire saját munkája vagy mennyire hozott vagy más területről szerzett 
eredményt próbál produkálni, mert a prezentáció során megvannak a technikák arra, hogy a 
fiatal tudását értékelik és mérlegelik, és ha valakinek a papája, a tanára vagy a professzora 
csinálta volna meg a munkát, az persze a prezentáció során kiderül, hogy most egy valós vagy 
hamis dologról van szó. Ritkán kerül erre sor, de amikor sor kerül, akkor nagyon élesen 
diszkvalifikálnak ebből a versenyből fiatalokat. Szerencsére és hála isten, Magyarország 
esetében ez még nem fordult elő, magyar fiatalokat még nem diszkvalifikáltak. 

Természetesen ahhoz, hogy ezen a bizonyos nemzetközi versenyen való részvétel 
sikeres legyen, tökéletes nyelvtudásra van szükség, mert a bemutatás során prezentálni kell 
ezeknek a középiskolás fiataloknak az általuk elért eredményt. 

Mi történik ezt követően? Magyarország három kvótával rendelkezik, ezt követően az 
európai fiatal tudósok versenyére megy, de mint mondtam, a magyar versenynek nem három 
győztese van, bár három első helyezettje van, hanem tíz-tizenkét-tizennégy kiemelkedő 
képességű fiatal, akiket első, második, harmadik hellyel szoktunk minősíteni vagy 
különdíjakkal, ezeket nevezzük ma kiválasztott tehetséges fiataloknak. Ezekkel a fiatalokkal a 
Magyar Innovációs Szövetség foglalkozik a továbbiakban is, a fejlődésüket figyelemmel 
kíséri. 
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Maga a verseny. Ha Magyarországon valaki elismerést és díjat kap, az már a felvételin 
jelentős többletpontokkal jár. Ezek a fiatalok kivétel nélkül egyetemen folytatták a 
tanulmányaikat, és figyelemmel kísérve a pályájukat azt állapítottuk meg, hogy ezeknek a 
fiataloknak a 70-75 százaléka tudományos kutató-fejlesztő munkakörben dolgozik, a többi 
vállalkozó lett, valamilyen fejlesztési területen vállalkozóként dolgozik, tehát értelmiségi és 
hasznos munkát végeznek. A célunk ugyanis nemcsak az, és ez a mottója és a missziója a 
versenyünknek, hogy nemcsak az a lényeg, hogy tehetséges fiatalokat találjunk, hanem az a 
lényeg, hogy a tehetséges fiatalokból az ország számára hasznos, alkotó felnőttek legyenek, a 
társadalom számára olyan embereket válasszunk ki, neveljünk fel és kísérjünk végig, akik a 
társadalom számára, nemcsak a maguk számára, hanem a társadalom és a nemzet számára is 
hasznos, értékes, értékalkotó tevékenységet végeznek. 

Ennek érdekében és ezt segítendő a versenyt követően a fiatalokat különböző 
nemzetközi programokra szervezzük, tehát nemcsak az európai versenyre delegáljuk őket, 
hanem különböző európai nagy rendezvényeken vesznek részt. Londonban van a fiatal 
tudósok szemináriuma, ami kéthetes, Kínában van verseny, tehát Európán kívül, Egyesült 
Államokban két világverseny van, a fiatal tudósok olimpiája és a nemzetközi fenntarthatóság 
világverseny. Mindegyik 20 év alatti fiataloknak, 60-70 ország vesz részt, 1500-1600 
résztvevővel, ahol hasonlóképpen standon a fiatalok prezentálják a saját munkájukat.  

Azt, hogy mi Magyarország tehetséges nemzet vagyunk vagy nem vagyunk tehetséges 
nemzet, kreatív nemzet, nagyon nehéz eldönteni, ennek nagyon sok mérője van. Nem merném 
a nemzet egészére és a magyarárságra azt mondani, hogy tehetségesek vagyunk, bár szívem 
szerint mondanám, de azt nyugodtan kijelenthetem, hogy ebben a versenyformában, ebben a 
kiválasztási formában, amit mi Magyarországra adaptáltunk az európai uniós versenyből, a 
kiválasztott fiatalok alapján Magyarország harmadik helyen van Európában a 37 ország közül 
az elmúlt 10-15 év eredményeit összesítve, a kiosztott érmek és díjak alapján Magyarország a 
harmadik helyen van, az Egyesült Államokban pedig az 1500-1600 résztvevős versenyen az 
elmúlt tíz évben minden alkalommal díjazott versenyzőt tudtunk Magyarország számára 
bemutatni. 

Hogy milyen fiatalokat tudtunk bemutatni. Emlékezésképpen mondanám, a sajtóból 
visszaköszön pár ember, például Rátai Dániel, aki hat első helyezést nyert el Európában. Ma 
sikeres vállalkozó, a Leonar3Do háromdimenziós alkotóberendezésnek most már a gyártója, 
és aki magyar versenyen abban az évben második volt, de rá egy évre az egyesült államokbeli 
versenyre továbbfejlesztette a munkát, és őt delegáltuk. Most már hat első helyet nyert. És jó 
néhányan szerepeltek első-második helyen.  

Négy olyan fiatal van Magyarországon Rátai Dániellel együtt, akikről bolygót 
neveztek el az Egyesült Államokban, mert olyan tehetséges, kiemelt fiúknak tartották, hogy 
egy önálló bolygót neveztek el róluk, amiről nagy diplomát kaptak, mindegyik fiatalnak ott 
van a szobájában a szép diploma Amerikából, hogy bolygót neveztek el a saját nevükön. Már 
négyen vannak a fiatalok. Hozzá kell tennem, hogy rajtuk kívül Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Szent-Györgyi, tehát nem túl sokan szerepelnek a magyarok közül olyanok, akikről bolygót 
neveztek el, de négy ilyen fiatal is van, akiről bolygót neveztek el. 

A másik mérőszám. Amint említettem, a fiatalokból egyetemre ment mindegyik, azt 
követően pedig tudományos fejlesztő pályára ment, de többen közülük olyan termékeket, 
olyan találmányokat dolgoztak ki, amelyek ma már a kereskedelemben kaphatók, ma már a 
piacon megtalálhatók, tehát érvényesültek a gazdasági életben is, szoftvereket árulnak. Gilyén 
Andrásnak volt egy olyan szoftveralkalmazása, amit a T-Mobile megvett tőle, és hosszú időn 
keresztül le lehet tölteni, vagy mobilalkalmazás volt, vagy mondhatnám Papp Gergelyt, aki a 
koaxiális hangszórónak nevezett egészen speciális hangszóró-berendezéssel az Egyesült 
Államokban harmadik díjat nyert el, és egy találmányként be van jelentve. Egy hangosító cég 
foglalkozik vele, egy rendkívüli megoldás, három hangszóró van, egy hangszóróba építette 
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bele mindazt, ami a mély hangoktól a magas hangokig alkalmas arra, hogy nagyon jó 
minőségben továbbítsa a hangokat. Vagy különböző kártyajátékok, egyéb játékok kaphatók. 
Tehát a fiatalok között ma már nyilvántartott sikeres emberek vannak szerencsénkre. 

Évente egyébként az adott évben kiválasztott fiatal kutatókból 15-16 versenyzőt 
tudunk külföldre utaztatni, akik kiépítik a kapcsolatot a különböző nemzetközi 
rendezvényeken. Ezek az európai országokban, Egyesült Államokban, Ázsiában, Kínában 
vesznek részt különböző programokon, és a kiválasztottakat 10-15 fiatalból válogatjuk ki, 
mert ezek mindegyike valamilyen értékmérő is egyúttal, mert nemcsak részvételről van szó, 
hanem a produktumot be is kell mutatni, ott egyfajta értékelés is van. 

Minden évben lehetőség van arra, 8 vagy 9 évvel ezelőtt kezdődött el, hogy Nobel-díj-
átadásra Stockholmba delegálhatunk egy fiatalt, megkaptuk ezt a különleges lehetőséget. 15 
ország a világon delegálhat egy fiatalt a Nobel-díj-átadásra. Mi magyarok megkaptuk ezt a 
lehetőséget, minden évben egy külön verseny keretében, egy külön értékelést követően 
választjuk ki a legtehetségesebb magyar fiatalok közül - mert ebbe már a diákolimpiás 
fiatalokat is bevonjuk - azt a fiatalt, aki a Nobel-díj-átadáson részt vesz és a Nobel-díj-
átadáson egy hétig protokollvendég. Nem beszélve arról, hogy nemcsak enni meg inni kell, 
hanem előadást is kell tartani Nobel-díjas professzorok számára egy 10 perces időtartamban, 
ahol ezek a fiatalok megállták a helyüket. Minden alkalommal a tudományos ifjúsági verseny 
győztesei voltak azok, akik a stockholmi Nobel-díj-átadáson december elején Magyarországot 
képviselték. Ebben az évben Zsombori Balázs, aki itt van közöttünk, nyerte el ezt a 
lehetőséget egy külön második értékelés keretében, aki ott lesz. Még nem tudja, hogy milyen 
nagy élményben lesz része, amikor Nobel-díjasok fogják közre és lefotózhatják egymást, egy 
életre szóló emlék mondjuk az ilyesmi. Csak bíztatlak előre, mert a többi fiúnak egy életre 
szóló emlék volt, akik ezt az utat bejárták. 

Ennyit röviden a versenyről.  
Utána meg lehetne kérdezni, hogy mi ennek az eredménye és mi ennek az értelme. 

Három dologban foglalhatnám össze. Sikerült a természettudományok, a műszaki 
tudományok népszerűségét, ismertségét az elmúlt években Magyarországon fokozni, tehát 
sikerült a természettudományokat népszerűsíteni. 

Sikerült elérni azt, hogy körülbelül 400-450 olyan középfokú intézmény, iskola van 
Magyarországon az 1100-ból, ami nem sok, de nem is kevés, tehát 450 olyan intézmény van, 
ahol már műhely, ahol már természettudományos oktatás magas színvonalon folyik, ahol 
emelt szintű érettségit lehet kapni, ahol versenyekre viszik a fiatalokat, ahol 
természettudományos szakműhelyek vannak és kiemelt képzése folyik a 
természettudományoknak. Ezt a számot szeretnénk természetesen tovább növelni.  

Talán az eredmények között megemlíthetem azt is, hogy az elmúlt három évben 
Magyarországon a műszaki és természettudományi pályára jelentkezett fiatalok közül a 
műszaki és természettudományi szakra jelentkezők száma 1-1,5 százalékkal növekedett. Ma 
már - alacsony számot mondok sajnos - 15 százalék körül van, Európában ez 20 százalék, de 
5-6 évvel ezelőtt 10-11 százalékról indultunk. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez is 
hozzájárultunk, hogy ez a tendencia Magyarországon létrejött, tehát a természettudományok, 
műszaki tudományok felé nőtt az érdeklődés, a jelentkezettek száma, és a felvételi 
pontszámokból ítélve a színvonal is emelkedett. 

Talán el lehet mondani, hogy ezekben az eredményekben, azt gondolom, a Magyar 
Innovációs Szövetség által rendezett versenynek és egyéb népszerűsítő programoknak, amiket 
szintén ennek érdekében végzünk, van jelentős szerepe. 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna erről a versenyről mondani.  
Akkor bemutatnám a három fiatalt, akiket elhoztunk. Zsombori Balázs Péter, aki a 

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolának most negyedikes hallgatója. A 2012-
13. évi versenyt harmadikas szakiskolásként nyerte meg. Ő verbális kommunikációban 
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akadályozott, nehezen beszélő emberek, nyelvi nehézséggel küszködő emberek számára 
készített egy nagyon érdekes programot, amit be fog mutatni élőben. Kiváló kommunikátor, 
és nagyon széles kapcsolatot épített ki Magyarországon az ilyen nyelvi nehézségekkel, 
kommunikációs nehézségekkel küzdő központokkal, iskolákkal, intézményekkel. Annak 
hírére, hogy ő ezt a feladatot megoldotta vagy ilyen programmal rendelkezik, nagyon sokan 
megkeresték, ismert lett, jöttek hozzánk a levelek, hogy ki az a Zsombori Balázs, hol lehet 
vele felvenni a kapcsolatot, szoftverre van szükségünk, és ki is alakultak ezek a kétoldalú 
kapcsolatok tehát az ilyen központokkal, ahol ilyen hátrányos helyzetű gyerekekkel 
dolgoznak, küzdenek, mert ebben most már Zsombori Balázs is részt vesz. 

Meg kell mondani, hogy amikor a prágai döntőre Zsombori Balázs kiment, akkor akik 
a delegációval kint voltak, tapasztalták, hogy a versenyzés során a kilencven versenyzőből, 
aki 37 országból jött, öten indultak olyan pályázattal, amely hátrányos helyzetű fiatalok 
számára valamilyen segédeszközt dolgozott ki. Gondoltuk magunkban, hogy akkor most 
nehéz helyzetben vagyunk, mert most már a hátrányos helyzet egy nagyon fontos kérdés, de 
minden díjat nem a hátrányos helyzetű problémák megoldására fognak kiosztani. Közülük 
legjobban Zsombori Balázs szerepelt, ő kapott rögtön kiemelkedő díjat. 

Mérő László, aki a Bolyai János Gimnáziumban Szombathelyen érettségizett tavaly, 
most már a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. Ő érdekes helyesírási ellenőrző 
programot dolgozott ki tulajdonképpen, számítógépes programot, ami azért érdekes, mert 
európai nyelvekre és a betűkre jól alkalmazható. Őt Kínába küldtük egy nemzetközi 
versenyre, és érdekes módon Kínában is akceptálták ezt a programot, hogy hogyan, nem 
tudom, majd el fogja mondani, mert másfajta írás van, de Kínában is akceptálták ezt az általa 
kidolgozott rendszert és programot. 

A harmadik Szabó Lóránt Zsolt, aki szintén tavaly érettségizett a Bessenyei György 
Gimnáziumban Kisvárdán, amely egy kiváló műhely kiváló tanárokkal. Jelenleg szintén a 
Budapesti Műszaki Egyetemre jár. Ő egy okostelefonra mobilalkalmazást dolgozott ki, 
többfajta lehetőséget, amely különböző fizikai kísérletek számára alkalmas program, ő pedig 
elnyerte idén májusban a Google különdíját, és a Google-rendszer vendége volt Svájcban, 
ahol bemutatta a rendszert, a Google is érdeklődött ez után a program után, amit ő csinált. 

A három fiatalt mutattam be és hoztuk el, hogy néhány szóval maguk is bemutathassák 
és elmondhassák azt, hogy hol tartanak és mit csinálnak. Balázs, tiéd a szó. 

 

Zsombori Balázs Péter ismertetője 

ZSOMBORI BALÁZS PÉTER: Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is 
elmondanám, hogy életem során rengeteg olyan embert ismertem meg, aki korlátozott volt a 
kommunikációban, és nekik szerettem volna egy megoldást nyújtani, de úgy gondolom, hogy 
ez irányú törekvésekben mindenképpen a 22. ifjúsági és innovációs verseny hozta meg a 
változást. Ez egy okostelefonokon és tableteken futtatható alkalmazás. A rendszer lényege az, 
hogy bárki által felismerhető képeket alakítok beszéddé. 

Kiknek lehet hasznos? Egyrészt verbális kommunikációban korlátozottaknak, 
beszédfogyatékkal élőknek, illetve idegen nyelvi környezetben nyelvtudás híján nehezen 
boldogulóknak. 

Fontosnak tartottam, hogy a program alkalmazkodjon a különböző igényekhez és 
képességekhez, ezért hat szinten tagozódik a program felépítése. Az első a kórházi 
betegágyhoz kötötteknek nyújt kiváltképp segítséget, illetve hasznos lehet otthoni és 
intézményi betegápolásnál is. Itt egy gombnyomással ki tudják fejezni a betegek az alapvető 
érzéseiket és igényeiket. (Bemutatja.) Tehát megnyomok egy gombot, és a gép kimondja. Ha 
valaki külföldön kerülne kórházba, pillanatok alatt lehet a nyelvek közt is váltani. 
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(Bemutatja.) Tehát németül és csehül, jelenleg négy nyelv van benne, el tudom ezeket 
mondani. 

A következő szint pedig már kiszélesíti a kommunikációs lehetőségeket. Itt az összes 
fontos élethelyzet kategóriája megtalálható: étkezés, tisztálkodás, öltözködés, érzelmek. Azon 
túl, hogy el tudom mondani, hogy „Tejet kérek.”, be tudom állítani azt, hogy tagadó vagy 
kérdő mondatokat szólaltassak meg. „Nem kérek tejet.” Ez nagyon hasznos azért, mert 
semmilyen nyelvtani és nyelvi képzettségre nem volt szükségem, a legsúlyosabban sérültek is 
ezáltal a rendszer által részt vehetnek a párbeszédekben. Ezenfelül tudják a mennyiséget 
részletezni. Például: „Kettő bögre tejet kérek.” Itt az adatbázisok tartalma a családok által 
bővíthető, tehát mindenki személyre szabhatja. Autistáknak segít, értelmi fogyatékkal 
élőknek.  

A külső szint, a külső kommunikációs szint pedig azoknak segít, akik már írástudók. 
Egy ékezetes magyar nyelvű billentyűzet áll rendelkezésre, amivel bármit beírhat a használó, 
és gombnyomásra felolvastathatja, illetve a begépelt mondatokat elraktározhatja, így például 
egy orvosi vizsgálat során otthon felkészülhet, és egy gombnyomással el tudja mondani, hogy 
„Három napja szúró fájdalmat érzek a jobb bordaívem alatt.”  Tehát gégeműtét 
következtében némákká váltaknak, illetve bármilyen betegségben segíthet. 

A fejlesztés során rá kellett döbbennem arra, hogy azok az emberek, akik korlátozottak 
a beszédben, nagyon sokszor halmozottan sérültek, tehát sokan voltak, akik nem tudták volna 
megérinteni a képernyőt, nem tudták volna megnyomni a gombokat. Ezért elkészítettem egy 
olyan szintet is, ami a fejmozgást követi, és ezáltal tud vele a használó kommunikálni. 
Hangsúlyoznám, hogy ez egy 10-20 ezer forintért megvehető táblagép vagy okostelefon, és 
eddig az ilyen halmozottan sérültek számára 1,5 milliós komoly készülékeket kellett volna 
megvenni, hogy kommunikálni tudjanak. 

Ezenfelül végigtekintettem, hogy milyen élethelyzetekben jelenthet még nagyon nagy 
bajt, ha nem tudunk kommunikálni. Például gondoljunk bele, hogy ha egy vészhelyzet ér 
minket külföldön, vagy Magyarországra látogat egy turista, ha baj éri, akkor nem tud 
magának segítséget hívni. A PictoVerb erre is megoldást nyújt. Ugyanaz a rendszer lényege, 
hogy piktogramokra kell rányomnom, és ebből nyelvtanilag helyes mondatokat alkot a gép. 
Például most képzeljük, hogy tűz ütött ki. Rányomok a tűzoltóra, megadom, hogy tűz van, 
részletezhetem, hogy hány sérült van, mondjuk kettő, megadhatom a körülményeket, hogy 
ház ég, illetve azt is, hogy van, aki elvesztette eszméletét, és egy gombnyomással: „Nagy Rita 
vagyok. Csak géppel tudok beszélni. Tüzet szeretnék bejelenteni. Kettő sérült van. Ház ég. A 
sérültek közt van eszméletlen személy. Tartózkodási helyem: 1054 Budapest, Széchenyi 
rakpart 19. Koordinátáim…” GPS-t használ, hogy meghatározza az aktuális helyzetemet, és 
ez alapján azt is tudja, hogy itt Magyarországon például a 105-öt kell értesíteni, és azonnal jön 
a segítség. Ha a használó elvesztené az eszméletét, akkor az összes fontos, személyes releváns 
adata megjelenik a képernyőn, hogy milyen allergiái vannak, milyen gyógyszereket szed, így 
a leghatékonyabb kezelést tudják majd nyújtani neki. 

Mint ahogy elnök úr említette, ezzel a programmal a hazai ifjúsági versenyen első 
helyezést tudtam elérni, és azt a lehetőséget, hogy részt vehettem Prágában az európai fiatal 
tudósok versenyén, ahol 37 ország 126 pályázója közül harmadik helyezésben részesültem. 
Ez az európai verseny is rengeteg új ajtót és lehetőséget nyitott meg a számomra. Például múlt 
héten kaptam egy meghívást egy brüsszeli kutatói konferenciára, nagy öröm volt számomra, 
hogy a díjazottak közül csak a finn első helyezettet és engem hívtak meg. Itt majd lehetőség 
lesz bemutatni a munkámat, illetve arról is kell majd beszélnem, hogy Magyarország hogyan 
támogatja a fiatalok innovációs törekvéseit. 

Most elmondanám mindenképpen, hogy már az előző években is indultam más, 
különböző tehetségkutató versenyeken, és a fődíj megnyerése után általában nem lett semmi a 
programomból, nem segítettek a további utamban, maximum az iskolám berkein belül tudtuk 
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használni a munkámat, a projektemet. Viszont az Innovációs Szövetség rengeteg szakmai 
támogatást ad és mentorál, például külföldön és Magyarországon is, mint elnök úr említette, 
rengeteg szervezet megkeresett. Most azon dolgozom az Innovációs Szövetség segítségével, 
hogy minél hamarabb termék válhasson a programból. Ennek első lépéseként már hat család 
használja Magyarországon, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, például a Debreceni 
családot ki is emelném, mert ők nagyon-nagyon sok hasznos útmutatást adnak, hogy 
miképpen alakítsam a programomat. 

Mindenképpen megemlíteném, hogy nagyon nagy lehetőség számomra az is, hogy 
decemberben Svédországban részt vehetek egy tudományos szemináriumon, ahol ezer svéd 
középiskolás előtt mutathatom be majd a munkámat, illetve a svéd tévé élő közvetítésével. 
Ahogy elnök úr említette, az esemény fénypontja, ami nagyon nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy részt vehetek a Nobel-díj-átadó rendezvényen, megtekinthetem. 

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.) 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Még egy 

dolgot mondj el, annyit, hogy neked volt motiváció családi vonatkozásban is, tehát a dolog 
nem úgy kezdődött, hogy kitaláltál valamit, hanem volt egy családi motiváció is, ami a dolgot 
elindította. Mondj néhány szót. 

 
ZSOMBORI BALÁZS PÉTER: Igen. A konkrét igény tulajdonképpen az volt, hogy 

megismerkedhettem egy olyan tanárnővel, aki gégeműtét következtében elvesztette a hangját. 
Ő az elmondása szerint már évek óta nem tudott kommunikálni a szomszédjaival, 
tulajdonképpen a régi életét teljesen elvesztette. Múlt héten érkezett szintén a levél, hogy már 
az édesanyjával tud beszélni a gép segítségével. Illetve miután már a médiában megjelentek a 
hírek, nagyon sok újabb család vette fel velem a kapcsolatot, autista gyermekeket nevelő 
szülők, illetve oxigénhiányos állapot miatt beszélni nem tudók. Nekem nagyon nagy 
motivációt jelentett az például, hogy láthattam, hogy volt egy fiatalember, aki 25 év után 
tudott először megszólalni. Nagyon jó volt látni az örömöt a szülők és a fiatalember arcán, 
hogy tudtam nekik segíteni, és ez nagyon motivál, hogy tovább folytassam. 

 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 

Köszönjük szépen. Mérő László! Szombathelyről jöttél. 
 
MÉRŐ LÁSZLÓ: Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Az én témám egy neurális háló 

alapú helyesírás-ellenőrző kidolgozása volt. Az ötletet az adta a témához, hogy részt vettem a 
tavalyi ifjúsági Bolyai-pályázaton, és ki kellett dolgoznom egy körülbelül 40 oldalas 
pályamunkát, ebben a pályázati munkában már elég nehéz volt a helyesírást leellenőrizni, és 
rengeteg olyan helyesírási hibát vétettem, amit a hagyományos ellenőrzők nem vettek észre, 
ezért nagyon részletesen át kellett olvasnia több embernek is a szöveget. Az ember hajlamos 
azt olvasni, amit írni akart, és nem azt, ami oda van írva. Így gondoltam arra, hogy 
fölhasználom az internetről szerzett tudomásomat a neurális hálókról, és így kidolgozok egy 
olyan rendszert, ami nemcsak az egyes szavak helyesírását tudja ellenőrizni, hanem teljes 
mondatokét is, és tud általánosítani a szavak között. Ez az általánosítás nagyon hatékony lehet 
a magyarhoz hasonló agglutináló nyelvekre, ahol sok apró darabból rakjuk össze a szavakat, 
tehát toldalékolunk, összetett szavakat képzünk. Ehhez a mesterséges intelligencián belül a 
gépi tanulást használtam föl. A neurális hálók gépi tanulási modellek, a segítségükkel, ha 
beadok nekik nagy mennyiségű helyesen írt és nem helyesen írt szöveget, akkor a számítógép 
meg tudja tanulni, hogy eldöntse, hogy az egyes szavak vagy mondatok helyesen vannak-e 
írva vagy nincsenek helyesen írva. 
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A pályamunkámmal részt vettem a kínai ifjúsági innovációs versenyen. Itt is nagyon 
jó fogadtatásban részesültem, mivel a kínai embereknek nehéz az angol helyesírás, tehát nekik 
is igazán tetszett egy ilyen helyesírás-ellenőrző, ami okosabb, mint az előzőek. (Taps.) 

 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Szabó 

Lóránt Zsolt Kisvárdáról, ahol van egy tanár, a napokban díjaztuk Pro Professione díjjal a 
legkiválóbb magyar, természettudományokat oktató tanárokat, és ennek során találkoztunk 
egy 29 éves tanárral Kisvárdáról. Most hirtelen nem tudom a nevet mondani, 29 éves tanár, 
aki középiskolai tanárként kutatómunkát végez, 2207 idézete van tudományos publikációkból, 
magas kutatói munkát végez, és egy kisvárdai gimnáziumban pedig oktat 
természettudományokat és matematikát. Tehát egészen kiváló tanárok léteznek, és körülöttük 
jönnek létre a műhelyek. 

 
SZABÓ LÓRÁNT ZSOLT: Köszönöm szépen. Nekem is volt szerencsém tanulni 

nála. Szerencsésnek mondhatom magam. 
Az én témám fantázianeve a „kézben fekvő fizika” volt, ugyanis egy olyan, 

okostelefonokon futtatható programot terveztem, ami segít fizikai mérések mérésében és 
kiértékelésében is a diákoknak, így egyszerűbbé és akár otthon is elvégezhetővé teszi a 
méréseket a diákok számára. 

Ez a probléma egész középiskolás koromban a fejemben járt, hogy nincs elég kísérlet 
a fizikaórákon, de igazából nem is lehet, mert akkora a tananyag, amit le kell adni két év alatt 
heti két órával, hogy a tanároknak választani kell, elmélet, ami szükséges az érettségihez, 
vagy a gyakorlat, ami annyira nem. Így az elméletet szokták választani, és a kísérletezésre 
nem marad idő. Ha kísérleteztünk is középiskolás éveim alatt, az általában úgy zajlott, hogy a 
tanár úr kísérletezett a katedránál, mi pedig néztük. Ezen szerettem volna változtatni. Kicsit 
önös érdekből indult az egész projekt, ugyanis saját magam szórakoztatására csináltam a 
programot, hogy sokkal pontosabb, gyorsabb és jobb méréseket tudjak végezni, mint az 
iskolai keretek közt stopperrel. 

A programom három részre bontható. Van egy mechanikai elemző része, ez csak 
magát az eszközt használja, ez egy androidos tablet, de telefonokon is futtatható és portolható 
iphone-ra is például. A második része egy külső szenzort használ, amivel bluetooth-on 
keresztül tartja a kapcsolatot. Ezek elektronikai méréseket is tudnak végezni, nagyfrekvenciás 
elektronikai méréseket, tehát akár oszcilloszkópként is használható. Megint az ár-
összehasonlítással. Egy oszcilloszkóp a legolcsóbb, ami iskolásoknak beszerezhető, 
huszonvalahány-ezer forinttól kezdődik, ami iskolai keretek közt nem drága, viszont ha a diák 
otthon is szeretne kísérletezni, akkor nagyjából megengedhetetlen. Így a meglévő eszközeit 
össze tudja kapcsolni, és ugyanolyan minőségű kísérleteket tud csinálni, mintha megvette 
volna a drágább eszközt.  

A harmadik része a programomnak pedig a kiértékelő. Ezt tartom a legnagyobb 
újdonságnak az előzőek közül, ugyanis eddig is voltak egyetemi cikkek, publikációk az 
előzőekről, a mérésekről androiddal, viszont kiértékelni egyik program sem értékelte ki. Én az 
eszközön a felvett adatsort, méréssort ki is tudom értékelni, meg tudom jeleníteni grafikon 
szerint. Ezt be is mutatnám. Esetleg ha például az a kísérletünk, hogy egy kis kocsi 
rezgőmozgásának a periódusidejét határozzuk meg, tehát hogy mennyi idő alatt kerül vissza 
ugyanabba a helyzetbe, akkor egyszerűen csak rátesszük, elindítjuk a mérést, a mérés után 
kiválasztjuk a megfelelő tengelyét az adatsornak, és látható, hogy egy grafikont kapunk. 
Körbe is adom, mert nem látszik annyira. A grafikont utána lehet elemezni egészen az 
alapvető elemzési funkciótól kezdve, tehát szűrés, mert ez zajos adat, szűrni lehet, illeszteni 
lehet, ezek már magasabb szintű elemző funkciók, egy adott görbét, egy mintasort tudok 
illeszteni függvényekre, amivel vissza tudom szedni az elméleti összefüggéseket.  
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Így egy másfajta fizikaoktatás is bevezethetővé válna. Ez volt a pályázatom másik 
része, egy olyan órarend, óratanterv kidolgozása, ami nem elméletszerű, nem megadja a 
képletet és azt kell kísérletileg kihozni, hanem megadja a kísérletet, és onnan kell visszaszedni 
a képletet, hogy tapasztalatszinten folyjon a fizikaoktatás. Azt hiszem, ezzel a programmal ez 
közelebb vált a valósághoz. 

Másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, a Google-ös utam, amit a tavalyi innovációs 
versenyen a kiemelt dicséretemmel együtt kaptam. A Google-ös különdíj egy kétnapos zürichi 
irodalátogatás volt a Google-nél szakmai programokkal. Rendkívül érdekes volt. A zürichi 
cég összes osztályáról tartottak nekünk előadásokat, csapatépítés zajlott, ugyanis erre az 
irodalátogatásra több országból, azt hiszem, öt országból - Angliából, Írországból, 
Németországból, Romániából és Magyarországról - voltunk ilyen innovációs versenyszerű 
versenyekről a számítástechnika terén valamilyen kiemelkedőt elért diákok. Itt kaptunk 
mentort is a cégtől erre a két napra. Úgy próbálták csinálni, hogy saját anyanyelvű legyen a 
mentor is, tehát én egy magyar fejlesztőmérnökkel vehettem fel a kapcsolatot, ott élővel, de ez 
a mentorság tart a mai napig is, különböző programozási feladatokat még mindig vele 
beszélek meg, és nagyon hasznos információkat tud adni. Merem állítani, hogy ez a Google-
ös látogatás életemnek egy meghatározó élménye volt, amit az Innovációs Szövetségnek is 
köszönhetek. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps.) 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 

Köszönjük szépen. Még egy mondatot. A fiatalok külföldre utaztatása mindig a fiatalok 
számára rendezett programokra történik, ahol van ötven-száz-kétszáz fiatal, ahol találkoznak 
az európai fiatalokkal, és ez a további munkájuk során egy fantasztikus kapcsolatépítési 
lehetőség, amit aztán ettől kezdve folyamatosan végeznek.  

Még annyit, hogy maga a verseny hivatalos, Magyarország hivatalos versenye, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen a technikai bonyolítást mi végezzük, ez egy 20 
év alatti fiatalok számára rendezett verseny, és az MTVA is társszervező, amely felkarolta 
ennek a programnak a népszerűsítését. Hozzá kell tennem, hogy a verseny megrendezése, a 
mentoráltak utaztatása nagyon sok pénzbe kerül, és ezt az Innovációs Alap támogatja az 
NFM-en keresztül, és a kis kiadvány végén lehet látni, hogy önkéntesen nagyon sok vállalat 
kapcsolódott be, magyar gazdasági egység, vállalkozás kapcsolódott be a programba és 
támogatják a tehetséges fiatalok saját kutatását, megtalálását és gondozását, nem is annyira 
öncélúan, mert ezek a vállalatok mindegyike valamilyen formában már válogat is és nézeget 
is saját maguk számára is a fiatalok között. Tehát nagyon széles ma a támogatottsága és 
ismertsége ennek a programnak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai előtt a lehetőség kérdéseket, 

véleményeket megfogalmazni, további javaslatokat tenni, és így tovább, úgyhogy kérdezem, 
hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. (Jelzésre:) Michl József, parancsolj, képviselő úr! 

 

Kérdések, felvetések, észrevételek a bizottság tagjai részéről 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Gratulálni szeretnék az Innovációs Szövetségnek is meg az 
ifjú uraknak. Azt szeretném megkérdezni, fölvetni, hogy ilyen működik-e az Innovációs 
Szövetségnél, tehát nagyon szép dolog, hogy külföldre sokfelé sikerül így eljuttatni ezeket a 
fiatalokat, de pedagógiai szempontokat is figyelembe véve is működik-e valamifajta kampány 
ehhez a programhoz, értem ez alatt azt, hogy mondjuk középiskolákban ilyen roadshow-
szerűen van-e találkozási lehetőség a többi fiatallal. Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon 
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hasznos lenne. Tehát én rögtön Tatára egy meghívást örömmel átadnék az Innovációs 
Szövetségnek meg az ifjú uraknak vagy továbbiaknak is. Azt gondolom, hogy mondjuk elsős-
másodikas gimnazistáknak nagyon hasznos lenne, hogyha ezek a fiúk, meg talán van néhány 
lány is időnként közöttük… De ez mondjuk egy jó érzés, hogy itt azért a fiúk többségben 
vannak, bocsánatot kérek a hölgyektől, csak annyi minden elnőiesedett már, hogy néha ilyen 
soviniszták vagyunk, és akkor jó érzés látni, de biztos, hogy vannak bőven lányok is a 
terepen. Zárójel bezárva. 

Szóval, amit akarok kérdezni - az összes hölgyet nagy tisztelettel köszöntöm persze 
közben -, hogy van-e erre lehetőség vagy van-e ilyen gondolkodás, még akár úgy is, hogy 
mondjuk ennek a költségeit az adott város vállalja, megszervezi a helyszínt, egy olyan 
programot szervezni, ahova az elsős-másodikas gimnazista, szakközépiskolás fiatalokat 
összehívva mint példát bemutatni, hogy ide lehet eljutni már középiskolás korában is 
valakinek, mert elég nagy gondunk a tanulás megszerettetése, és azt gondolom, hogy annak a 
konkrét hozadékának a már ilyen hamar való láttatása fontos dolog lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, kérdés? (Jelzésre:) Parancsoljon, 

képviselő úr, Spaller Endre! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm. Nekem az Innovációs Szövetséghez lenne 

egy kérdésem. (Dr. Pakucs János felé:) Említetted, hogy a korábbi díjazottaknak különböző 
cégeik vannak, van, aki gyárt, van, aki kutat. Ha mondjuk egy ilyen éves árbevétel típusú 
mutatót nézünk, akkor azoknak a cégeknek mekkora lehet körülbelül az éves árbevétele, 
amelyek ebből a programból fejlődtek ki vagy nőttek ki? Ez szerintem egy érdekes 
mutatószám lenne mindannyiunknak. 

A következő kérdésem, hogy mik azok a neurális hálók, hogy ez micsoda, mert azt az 
egészet nem értettem. 

(Szabó Lóránt Zsolt felé:) Nagyon szép dolog ez, hogy nekiálltál és kitaláltad, hogy a 
fizikát nézzük meg a gyakorlat oldaláról, de hogyan látod, hogy egy olyan oktatási 
rendszerben, ahol - ahogy mondtad - az elmélet dominál - ezt én is megtapasztaltam, azóta is 
akkor ezek szerint az elmélet dominál -, ki fogja ezt az eszközt a gyerekek kezébe adni, 
gondolkodtál-e ezen.  

Mindhármótokhoz az lenne a kérdésem, hogy találkoztatok-e olyasmivel, hogy valaki 
azt mondta, hogy akkor van piaci értéke ennek, amit ti kitaláltatok, mennyi lehet, ilyesmit 
számolgattatok-e, üzleti tervet. Azért kérdeztem, mert azt hiszem, hogy amikor talán az 
Instagram alapítóját kérdezték, hogy hogy indult el a pályán, akkor ő azt mondta, hogy már a 
középiskolában meg az egyetemen találkozott a startupok világával. És akkor az ember azt 
mondja, hogy nahát igen, itt van alapvető nagy különbség a magyar egyetemek és mondjuk a 
nagy amerikai egyetemek között. Nem tudom, hogy a mai magyar egyetemeken lehet-e a 
startupok világával találkozni, lehet-e azzal találkozni, hogy valaki kézen fog és azt mondja, 
hogy na, ez nagyon jó ötlet, de nem tudom, hogy gazdaságilag az egész megéri-e neked, hogy 
majd hogy lesz ebből valami. Tehát ilyesmivel találkoztatok-e, ez lenne a kérdésem. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Alelnök úr, Bana Tibor alelnök úr! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Igazán sok mindent nem lehet hozzáfűzni 

szerintem az elhangzottakhoz. A magam részéről és a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
részéről én is szívből gratulálok mind a Magyar Innovációs Szövetségnek, mind az itt jelen 
lévő sikeres, eredményes és kreatív fiataloknak, és további jó és eredményes munkát kívánok 
nekik. 
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Ami számomra külön öröm volt, itt átfutva a hozzánk eljuttatott kiadványt, hogy az 
elszakított területekről is nagyon sok jelentkező volt, ami mindenképpen üdvözlendő. Persze 
nyilván Vas megyei országgyűlési képviselőként azt is pozitívumként értékelem, hogy az itt 
ülők között épp egy szombathelyi, most már, ha jól tudom, akkor egyetemista is helyet 
foglalt, ráadásul egy olyan témában alkotott ő, ami szívemhez közel álló, a helyesírás 
kérdésében. De természetesen az, amit itt hallhattunk mindhárom esetben, nagyon 
érdekfeszítő volt, és azért itt Michl képviselőtársam szavaihoz hozzáfűzve mindenképpen 
szeretnék gratulálni például a Lux gének nyújtotta lehetőségek terén elért eredményekhez, itt 
pont lányok voltak az alkotók. Nyilván ő sem úgy értette, ahogy esetleg elsőre kihallani 
lehetett, de szerintem azért pozitív az, hogy mindkét nem megfelelő mértékben képviseltetni 
tudta magát. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen pozitív jövőképet vetít előre az ország 
számára. Úgyhogy én azt kívánom, hogy csak így tovább, és további sok sikert, eredményt 
kívánok. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék gratulálni, nemcsak az itt ülő 

három fiatalembernek, hanem mindegyik résztvevőnek, aki nemcsak most, hanem a korábbi 
esztendőkben is ezen részt vett. Bevallom őszintén, engem le is nyűgözött itt a kis rövid 
bemutató. 

Néhány felvetésem vagy ötletem is lenne, hogyha szabad. Az egyik a kommunikációs 
nehézségek kérdése. Nem tudom most, bevallom őszintén, hogy ez a találmány vonatkozik-e 
azokra, akik eleve hallássérültek, siketek vagy ilyesmi, ott is alkalmazható-e ez, vagy csak 
olyanoknál, akik korábban beszédképességük birtokában voltak és valami miatt ez megszűnt. 
Ezt nem tudom. Ha igen, akkor az nyilván még nagyobb távlatokat nyitna a dolog előtt.  

Én tisztelettel csak azt szeretném megkérdezni, hogy a szociális ügyekért felelős 
államtitkárság irányába esetleg a szövetség is tett-e olyan lépéseket, amik arról szólnak, hogy 
egy olyan természetű know-how, ami kifuttatását tekintve talán viszonylag rövid távon 
alkalmazható lenne számos olyan intézményben, ahol egyébként pedig ilyen természetű, nem 
azt mondom, hogy betegellátás van, mert ez nem betegellátás, de mégiscsak gondozottak 
lehetnek. Szerintem ez költségszempontból és a hatékonyság szempontjából is komoly 
előrelépés lehetne. Érdeklődöm, hogy van-e esetleg ilyen. Érdemesnek tűnne így elsőre és 
laikusként talán ezt végiggondolni. 

A másik dolog, amit viszont nem értek, de csak azért, mert laikus vagyok, hogy 
azokkal az emberekkel hogyan tudjuk ezt megtanítani, ahol esetleg tényleg egyéb mentális és 
további fogyatékossági dolgok vannak, akár autistákkal. Nem tudom, mivel nem értek hozzá, 
ezért vagyok kíváncsi, hogy a megtanítás mikéntjét hogyan lehet megoldani, mert maga a 
készülék zseniális, de ha elém tolnak bármilyen zseniális készüléket, amivel bármikor a 
Marsra tudok menni, és én nem értek hozzá, akkor nem fogok tudni a Marsra menni, csak 
legfeljebb körüljárom háromszor és megcsodálom. Ezt hogyan lehet megoldani? 

A másik, amit szeretnék javasolni, már csak a szövetség számára, hogy most változott 
az iskoláknál a fenntartó. Én azt gondolom, hogy az egész verseny, de nem csak a verseny, 
tágabb értelemben a műszaki és természettudományos ismeretek népszerűsítése céljából a 
Klebelsberg intézményfenntartó rendszeren keresztül szerintem nagyobb hatékonysággal 
lehetne a szó jó értelmében pozitív reklámot kifejteni ilyen dolgok iránt, mint eddig, amikor 
volt 3600 önkormányzat, különféle fenntartóval, az egyik így állt hozzá, a másik amúgy állt 
hozzá, és így tovább. Konkrét dolgokat is tudok, hogy volt uniós pályázat például 
természettudományi laborok létrehozására. Nem törekedtek az önkormányzati 
iskolafenntartók, hogy ilyenekbe beszálljanak, és szerintem most a helyzet kedvezőbb. (Michl 
József: Nem is jutott mindenkinek.) Volt olyan is, hogy nem is törekedtek erre. Tehát érdemes 
lenne talán ebbe az irányba elmozdulni.  
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Én azt látom, hogy a múzeumok éjszakájának logikája mentén az egyetemek, 
kutatóintézetek terén működik ez a tudományok éjszakája, ami igazából nem éjszaka, hanem 
délután meg este, de azért jó reklám, és a szó jó értelmében nagyon-nagyon sok laikus 
érdeklődő bemegy, aki rácsodálkozik, hogy jé, milyen kísérletek vannak, és esetleg feltámad 
benne az igény, hogy többet szeretne megtudni fizikai, biológiai, kémiai, egyéb dolgokról. Én 
ezt hasznosnak tartanám forszírozni, és egyúttal javasolnám is, hogyha szabad, a Szegedi 
Egyetem rektora pont a szövetség elnöke is, hogy a Rektori Konferencián keresztül érdemes 
lenne az egyetemi világban az ilyen rendezvényekhez ezen fiatal tehetségeket bevinni és 
bemutatni a szó minden értelmében. Én magam egyetemen oktatok, látom sok esetben, hogy a 
hallgatók egy része egyáltalán nem motivált, és annál nagyobb, hogy is mondjam, nem akarok 
ezzel senkit megbántani, de egyfajta megszégyenülés, ha azt látja, hogy nála sokkal 
fiatalabbak mit tudnak letenni az asztalra. Ez szerintem pedagógiailag is egy hasznos dolog és 
nagyobb motivációt tud jelenteni még akár az egyetemi világon belül is. Én tisztelettel 
javaslom, hogy érdemes lenne bevinni, hátha nagyobb mértékben sikerül az ottani állóvizet, a 
hallgatóság körében meglévő állóvizet felkavarni. Adja isten, hogy úgy legyen. 

A statisztika elég érdekes abból a szempontból, és nem tudom, hogy mi ennek az oka, 
de érdeklődve figyelem, hogy minden esetben, ahogy elnézem, az összes pályázatokat, a 
kidolgozottakat is figyelembe véve Kelet-Magyarország viszonylag nagyobb arányban van 
képviseltetve, mint mondjuk a Dunántúl. Most Budapestet azért tekintsük külön entitásnak, 
mert lélekszámát illetően és sok minden más miatt külön világ a maga nemében. Mi lehet 
vajon ennek a magyarázata, hogy a kelet-magyarországi régióból, térségből statisztikai 
értelemben is nagyobb mennyiségben érkeztek be ilyen pályázatok, mint esetleg a 
Dunántúlról? Nem tudom, hogy van-e egyáltalán erre válasz, csak úgy elsőre 
elgondolkodtatónak tűnik. 

Köszönöm szépen még egyszer. (Jelzésre:) Felső Gábor, parancsoljon! 
 
DR. FELSŐ GÁBOR (BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-

Fejlesztő Zrt.): Köszönöm szépen. Sok kérdés elhangzott, amit magam is föltettem volna. 
Igazából csak talán az előbb felvetett témát szeretném egy kicsit konkrétabban megkérdezni. 
Direkt itt meg is néztem meg el is hangzott, hogy ezeknél a pályamunkáknál nyilván a 
hasznosíthatóság is egy fontos kritérium volt, és azt gondolom, hogy a bemutatók alapján el is 
hisszük, hogy ezek ilyen értelemben képesek arra, hogy valamilyen módon termékként 
megjelenjenek, hiszen még mindig az a kérdés, valóban kiválóak ezek a munkák, hogy mi fog 
történni akár konkrétan ezekkel a pályaművekkel, illetve ezen pályaművekben fölhalmozott 
potenciális hasznosíthatósággal. Tudom, hogy az Innovációs Szövetségben rengeteget 
dolgoztok, hogy egyáltalán idáig is el lehessen jutni meg egyebekkel is. Kifejezetten ezeknek 
a versenyeknek az eredményei kapcsán, itt megszületett dolgok kapcsán valamilyen módon 
ezt ti továbbviszitek, meddig viszitek tovább, hol engeditek el a pályázók kezét, tehát ez 
konkrétan itt hogyan van kitalálva? Mindig engem ez érdekel, hogy oké, de mi lesz holnap, és 
meddig lehet őket vagy meddig tudjátok őket segíteni. 

Köszönöm. (Dr. Dézsi István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, professzor úr! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Elsőként gratulálok 

mindenkinek, aki az asztalnál ül, természetesen ez siker. Egy dolog az, ez is említésre került, 
hogy mennyire tehetséges mondjuk Magyarország. Én itt azt mondanám rá, hogy legalább 
annyira, mint a többi. Tehát nincs nekünk mondjuk olyan értelemben rossz hírünk, hogy 
emiatt valamilyen hátrány érjen bennünket. Sajnos azért a hátrány megvan. Ezen kellene 
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javítani valami módon; nyilvánvaló, országfejlesztéssel kellene, de hát ezek persze 
általánosságok. 

Ha itt most konkrétabbá tesszük ezt a dolgot, akkor azért mégis lehet egy-két dolgot 
mondani. Az egyik az, itt fölmerült egy alkalommal, hogy persze a középiskolában, de 
majdnem az egyetemen is mondanám, hogy a kísérleti bemutatások nem nagyon vannak. 
Egyszerű a dolog: nem kapnak támogatást arra, hogy ilyen kísérleti berendezéseket 
megvásároljanak, nincs pénz.  

Itt van egy másik nagy dolog, és ekkor itt már ez egy országos probléma, hogy nálunk 
az infrastruktúra alacsony színvonalú. Jó, lehet mondani azt, hogy van ez itt, majd lesz ELI 
Szegeden, aztán azért van ez is, meg van az is. De általánosságban az infrastruktúránk 
alacsony színvonalú. Ilyenkor persze kell tenni valamit, ilyenkor az ember az eszét próbálja 
használni, és mondjuk az informatika egy olyan dolog, amihez kell azért számítógép, de hát 
ott lehet azon alkotni. Máskülönben pedig mondjuk közgazdaságilag is az van vagy gazdasági 
érdek szempontjából, hogy az innovációs tevékenységet lehet itt is csinálni, főleg külső cégek 
létesítenek itt bizonyos munkahelyeket, vagy pedig el lehet menni. Tehát alapjában véve a 
nagy optimizmus azért ebből, persze elnézést kérek, de nem nagyon látszik. 

Itt jön elő az, hogy jövő évre egy költségvetés lesz tervezve. Az a kérdés, mert ez 
nagyon fontos az ország fejlődése szempontjából, a másik része a szociális rész, az is fontos, 
de a szociális résznél is hosszabb távon csak úgy tudjuk megoldani a problémákat, hogyha 
fejlesztünk, de úgy fejlesztünk, hogy Magyarországon fejlesztünk, és ehhez viszont a 
költségvetésben ezt ki kell mutatni, például azzal, hogy mennyit fordítanak innovációra. Most 
például az van, hogy két hónap alatt gyorsan el kell dönteni, hogy valami javaslatot tenni. Ez 
megint egy probléma. 

A másik dolog, hogy például kutatásra mennyit fordítanak. Ilyenkor ilyen „föl-le” 
hírek jönnek, hogy 10 százalékkal alacsonyabb lesz, esetleg több lesz - azt nem hallottam 
persze -, de mondjuk legfelül a parlamentben ennek valami módon kifejezésre kellene jutni, 
hogy mondjam, hogy az innováció jó, meg abból lesz majd mondjuk egy új gyár, de itt be kell 
fektetni az ország fejlődésére. Ez egy lényeges szempont. Elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Révai András, parancsoljon! 
 
RÉVAI ANDRÁS elnök (Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség): 

Sokan szóltak előttem, úgyhogy nem szóltam volna, de Dézsi professzor úr valamit most 
elmondott a hozzászólásában. Hadd ismételjem meg azt, amit írásban is javasoltam, hogy 
nagyon sok érdekes, innovációval, kutatásfejlesztéssel foglalkozó tervezési folyamat van 
éppen folyamatban, az intelligens szakosodási stratégiáknak egy újabb vitasorozata kezdődött, 
illetve az operatív programok tervezése is most van folyamatban. Minden összefut azzal, amit 
mondtál. Tehát én azt javasoltam elnök úrnak, hogy a bizottságnak foglalkoznia kellene 
ezekkel a programokkal és meg kellene néznünk. (Bana Tibor távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a legutolsó felvetéshez szeretném jelezni, hogy 

tárgyalásokban vagyunk a tárcával, és igyekszünk államtitkár urat, nagy valószínűséggel 
államtitkár urat ez ügyben is idehívni. Jó reményeink vannak arra, hogy talán a hó utolsó 
hetében sikerül, de még a kérdőjel ott van, tehát nem akarom elkiabálni. 

Van-e további észrevétel, felvetés? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor megadnám a 
szót Pakucs úrnak, illetve ha úgy adódik, akkor természetesen az ifjú tehetséges feltalálóknak 
is. Tessék parancsolni! 
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Dr. Pakucs János reflexiója 

DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 
Köszönöm szépen a pozitív, elismerő gondolatokat. Én most nem válaszolnék mindenkinek, 
mert nagyon sok kérdés volt és a kérdésekben elég sok átfedés volt, inkább tematikusan 
térnék vissza az elhangzottakra. 

Kérdés volt, hogy ezen kívül végzünk-e valamilyen népszerűsítő dolgot, elegendő-e ez 
a természettudomány népszerűsítésére. A Magyar Innovációs Szövetség négy éve ezen 
program mellett kialakította a „tudományos, hasznos, emberi” programot, ami egy 
kéthetenként rendezett roadshow különböző középiskolákban, ahol tudósok, professzorok és 
fiatalok mutatnak be kísérleti fizikaórában. Ez általában egy iskolai összevont rendezvény 
keretében, 150-200 gyerek előtt zajlik tornateremben, egyéb helyen. Ez egy nagyon látványos, 
nagy program. 4 és fél éve kezdtük ezt, kéthetente folyik.  

Ehhez hasonló az amerikai magyar követséggel közösen kialakított program, először 
Európában a követség támogatásával, az Egyesült Államok támogatásával, ahol a Fulbright-
ösztöndíjas professzorok „meet the scientist” néven egy programot szerveztettek velünk, 
szervezünk közösen, finanszírozzák is, szintén 2-3 hetenként egy-egy középiskolát 
kiválasztva az ország különböző területén, ahol egy Fulbright-ösztöndíjas professzor vagy 
tanár tart előadást, fiatalok mellette egyéb programot mutatnak be. Ez is egy ilyen másfél-
kétórás program a középiskolákban. Ez is folyamatosan folyik. Ebben az évben megújította az 
Egyesült Államok követsége ezt a programot az Innovációs Szövetséggel. Tehát ez megy. 
Tehát sok úton. 

Mikor kitértem a bevezetőmben is arra, hogy egyéb népszerűsítő programokat is 
végzünk, én ezekre céloztam, hogy számos egyéb formában is próbálkozunk, pontosan azért, 
hogy a természettudományok népszerűbbé, ismertebbé váljanak. 

Volt egy olyan kérdés, hogy az EMMI-vel fölvettük-e a kapcsolatot vagy a szociális 
államtitkársággal. Nem vettük fel, őszintén szólva ez egy új program, most vagyunk a 
birtokában pár hónapja ennek a dolognak, erre még lehetőség se nagyon volt, de az EMMI 
maga társrendezője, szervezője ennek a rendezvénynek, és a szociális államtitkárság az 
EMMI-n belül van, tehát feltételezzük és gondoljuk, hogy az EMMI is próbál ebből 
hasznosítani. Számos egyéb olyan pályázat volt már, ami az oktatás kultúrájára, az oktatás 
hatékonyságára, oktatási eszközök fejlesztésére vonatkozó, tehát a jelenlévőkön túlmenően 
számos, az oktatás szempontjából hasznosítható pályázat és pályamunka volt és van, amiről 
úgy gondoljuk, hogy az EMMI mint résztvevő ezeket nyilván saját maga számára hasznosítja. 
Célzottan tehát nem kerestük meg a szociális államtitkárságot, ez egy programnak a konkrét 
menedzselését jelentené, amire majd visszatérek, van lehetőség, de mi az egész programot 
próbáljuk népszerűsíteni. 

Nagyon jó javaslat volt viszont, aki mondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal vegyük fel a kapcsolatot. Nincs kapcsolat, valóban nincs, ez egy új dolog még, 
nincs ilyen kapcsolat. Mi sokkal inkább az iskolaigazgatókat és a természettudományt oktató 
tanárokat céloztuk meg, mert úgy éreztük, hogy ők vannak a diákokkal szoros kapcsolatban, 
tehát ők voltak a célpontjai ennek az egész programnak. Amikor versenykiírásokat 
továbbítunk - ez egy évvel ezelőtti, de az újabb is -, tehát feléjük indultunk, de azt gondolom, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal mindenképpen fel kell vennünk a 
kapcsolatot. Ez egy új helyzet, ezt még nem találtuk meg, de valóban köszönöm a javaslatot, 
fontosnak tartom.  

Itt jegyzem meg, hogy ebben az évben november 6-án a Szabadalmi Hivatalban, 
bocsánatot kérek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában - most már SZTNH, így kell 
mondani - lesz az évnyitó, ennek a versenynek a 2013-14. évre vonatkozó meghirdetése, ahol 
szintén fiatalokat bemutatunk egy minikonferencia keretében, ahova várunk szeretettel 
mindenkit. November 6-án délelőtt 11 órakor lesz. Ott hirdetjük meg a következő időszakra, 
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és megpróbáljuk bevonni azokat, amiket mondtatok, mert meghívjuk a középiskolai tanárokat, 
igazgatókat, egyetemi tanárokat, rektorokat, tehát a kapcsolatban álló, oktatás területén 
szereplő személyeket általában meghívjuk erre a rendezvényre, ott hirdetjük meg a 
következőt, a 23. versenyünket. 

Üzleti terv. Meg kell mondani, hogy azért ez a stádium, amiről mi beszélünk, a 
tehetség kutatása, a tehetségek megtalálása, 16-17 éves fiatalokra vonatkozik. Itt még nem 
üzleti tervben gondolkodunk. Itt egyáltalán arról van szó, hogy van-e olyan fiatal, akiben van 
kreativitás, van innovativitás, és rá lehet-e majd épülni a továbbiakban. Tehát ebben a 
fázisban még nem üzleti tervekben gondolkozunk, hanem abban, hogy megtalálni azokat, akik 
alkalmasak lesznek arra, hogy a preinkubációs szakaszban vagy a következőkben, majd egy 
induló vállalkozásban vagy egyebekben továbbfejlesztve piaci termékig vigyék a munkát. 
Erre volt példa a múltban, mondtam, hogy számos fiatalnak van már vállalkozása és piaci 
terméke is. Összességében azonban ennek értékét nem tudjuk meghatározni, nem erre 
koncentráltunk.  

Ezekről a fiatalokról mi azt gondoltuk és azt mondjuk, hogy a hazai műszaki, 
tudományos élet számára hasznos emberekké válnak, tehát ezek döntő részében oktatók, 
kutatóintézetben kutatók, fejlesztők, fejlesztővállalatnál igazgatóhelyettesek már számosan, 
gyógyszergyári igazgatóhelyettes meg fejlesztővállalatnál igazgatóhelyettes, tehát nagyon 
pozitív életmenetet tudunk bebizonyítani és tudunk látni. De azt kimutatni, hogy ez direktben 
és közvetlenül önmagában mennyi hasznot hozott, nem lehet, mert beleépültek egy vállalati 
pozitív tevékenységbe azok, akik végeztek. Ezek közül kisebb hányad van, aki a saját útját, a 
legrögösebb utat választja, hogy önmaga hoz létre vállalkozást és próbál ebből valamit 
csinálni, ez a kisebb hányad, a nagyobb hányad az, hogy beépülnek hazai tudományos 
fejlesztő és oktató infrastruktúrába, életbe. 

Kelet-Magyarország. Ez nagyon érdekes tapasztalatunk. A tíz év tapasztalata az, hogy 
Kelet-Magyarországról másfélszer annyian vagy majdnem kétszer annyian jelentkeznek az 
elmúlt tíz évben, mint Nyugat-Magyarországról. Kerestük az okát, de igazán jó okot nem 
találtunk. Talán azt lehetne találni, próbáltunk magunk is következtetni, meg az interjúkból 
erre következtettünk, hogy hátrányos helyzetben sokkal erősebb a kitörési szándék, mint egy 
kevésbé hátrányos helyzetben, ahol sokkal kényelmesebb és biztonságosabb körülmények 
között élnek az emberek és a fiatalok. Valóban ennek a versenysorozatnak egy nagyon 
komoly tapasztalata, hogy Kelet-Magyarországról és Szolnoktól Kecskemétig keletre sokan 
jelentkeznek és sokan érnek el eredményt. Itt a kisvárdai példa is ezt mutatja, de 
Nyíregyházáról, Debrecenből, Sátoraljaújhelyről vannak jó példáink. Ez egy érdekes 
tapasztalata magának ennek a versenynek, hogy egy lehetőséget ad, egy kitörési pontot ad 
azok számára, akik egyébként hátrányosabb helyzetben vannak. 

Tehetségesek vagyunk-e? Számos legenda kering a világban, hogy a magyarok, a 
forgóajtó, ismert példa, különböző példák, hogy mi tehetségesebbek vagyunk a világnál, ezt 
szokták mondani az Egyesült Államokban, Nobel-díjasaink környékén különösen járja a hír, 
hogy mi magyarok milyen tehetségesek vagyunk. Nem tudjuk, ebbe nem mennék bele, ezt 
nem tudjuk. Én azt mondtam, hogy ebben a megmérettetési formában Európában harmadik 
helyen vagyunk, a németek és lengyelek vannak előttünk. Sokan mondanák, hogy miért nem a 
franciák meg az angolok vagy a svédek, meg a finnek. Nem, hanem a lengyelek és a németek 
vannak ebben a rangsorban előttünk, mi harmadik helyen vagyunk. Ebben a megmérettetési 
formában, ahol a kreativitás, innovativitás a döntő, tehát jó helyen vagyunk Európában és 
ebben a korosztályban. 

A másik az oktatási infrastruktúra. Valóban itt elhangzott, és valóban az oktatás 
legfontosabb eleme a bemutatás, a kísérletezés a természettudományok területén. Ebben más 
úton próbáltunk sok mindent elérni. Létrehoztunk mint Innovációs Szövetség az Arany János 
Gimnáziumban egy kiemelt természettudományi oktatási rendszert négy évvel ezelőtt. 
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Jelentős vállalati támogatással kiépítettünk egy nagyon magas szintű biológiai, kémiai és 
fizikai laboratóriumot, oktatótermet. Az oktatóterem kiépítése úgy történt, hogy a 20-25 fős 
osztályon belül mindenkinek van saját kísérletezőpadja, meg a tanárnak, és együtt 
kísérleteznek a tanárral és együtt csinálják végig az adott, konkrét feladatot, aminek az az 
eredménye, hogy az ebben a gimnáziumban végzetteknek nagy része - bevállalták eleve - két 
természettudományi tantárgyból emeltszintű érettségivel plusz két nyelvvizsgával 
rendelkezik. Ezért jóval nagyobb az óraszám, mint általában az óraszámok. Szülői 
beleegyezéssel, diák-beleegyezéssel lehetett ezt a programot végrehajtani. Most érettségizett 
az első csoport abból a társaságból, ahol kiépítettük a laboratóriumot, most elkezdték, és a 
vállalás 90 százalékban teljesült, valóban nagyon nagy hányad emeltszintű érettségit tett a 
természettudományi tantárgyból és nyelvvizsgával rendelkezik. Ez egy modellértékű kísérlet 
volt, 50 millió forintos befektetéssel, négy nagy vállalat támogatásával hoztuk létre azért, 
hogy ilyet lehet csinálni. Most ezt javasoltuk másoknak. Ma már országos pályázati lehetőség 
is volt arra, hogy középiskolák kísérleti laboratóriumot építsenek ki. Sok ilyen 
kezdeményezés van. Az elsőt, a modellértékűt példaképp mi hoztuk létre öt évvel ezelőtt, 
amiben aztán, mondom, négy évvel ezelőtt már első osztályosok is voltak. 

Egyetemeken folytatni az ügyet. Ez azért nehéz dolog, mert 10-15 tehetséges fiatalt 
gondozunk, és ezeket a fiatalokat addig támogatjuk, míg elmennek egyetemre, külföldi 
tanulmányutak, kapcsolatépítés, segítés, aztán előbb-utóbb beleélik magukat az egyetemi 
tehetséggondozó életbe, amely az OTDK-kon keresztül meg ezeken keresztül folyik, ez az 
összegyetemi hallgatóságnak nem több, mint 5-10 százaléka. Tehát az érdektelenség 
sajnálatos jellemző nemcsak a középiskolában, hanem a felsőfokú képzésben is, és az én 
tapasztalatom, mint szintén egyetemen, Műegyetemen ott lévő személynek, hogy az 5-10 
százaléka a hallgatóknak, akiben különleges érdeklődés van arra, amit tanulnak és extra 
feladatokat vállalnak be, de ez már az OTDK-kon keresztül történik. Vagy éppen pályázatot 
hirdettünk ki most a Műegyetemen, egy ötletpályázatot, amire nagyon kevesen, már a 
Műegyetemhez képest kevesen jelentkeztek. 30-40 pályázat van, nyolcezer hallgató, szóval 
őszintén szólva megdöbbentően kevésnek tartottam. Kimondottan ilyen üzleti szempontból 
hasznosítható ötletek pályázatára írtunk ki most az egyetemmel együtt a Pro Progressio 
Alapítvánnyal. Tehát azt nagyon nehéz végigkísérni. Az OTDK-k sikeresek és ezek jók, akik 
mennek, de itt is negyvenöt Pro Scientia-díjas van országos szinten, tehát negyvenöten kaptak 
kiemelt aranyérmet OTDK-n. Elindult tízezer fiatal országos szinten, negyvenöten értek 
célba.  

Ezen a versenyen mit csinálunk? Harmincezer fiatal vesz részt Európában ezen a 
középiskolai, 20 év alatti versenyen, és a harmincezer fiatalból a négy lépcsőn keresztül 
válogatódik ki az a nyolcvan, kilencven vagy száz, aki az európai döntőn van, és abból 
választódik ki három első, három második és három harmadik. Tehát a harmadik díjat azért 
szeretném itt minősíteni, nem arról szól, mint a diákolimpián, hogy minden döntős 
aranyérmet kap, nem, itt azért a százhúsz gyerekből hárman kaptak első, hárman második, 
hárman harmadik helyet, tehát a harmadik helynek nagyon nagy értéke van, mert az európai 
első tízben való szereplést jelenti. Tehát ezzel tudunk foglalkozni, szervezetten az egyetemi 
életben történő továbbgondozással már nem, mert ezek a fiatalok a különböző egyetemekre 
mennek, és ott azt támogatjuk, hogy bekapcsolódjanak. Számukra írunk ki pályázatot, 
támogatásokat, ösztöndíjakat, de ez már egy következő kategória. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg még bárkinek bármilyen észrevétele? 

(Dr. Pakucs János: Volt konkrét kérdés.) 
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ZSOMBORI BALÁZS PÉTER: Köszönöm szépen a kérdést. Mindenképpen 
kiemelném, hogy a rendszer a különböző szintekre való tagozódás miatt képes a veleszületett 
és a szerzett betegségek esetében is segíteni. Leghamarabb a kórházi szintet szeretném 
megjelentetni a piacon. Itt tényleg semmilyen tanulási folyamatra nincs szükség, mert egy 
gombnyomás kifejezi a mondanivalót. De a következő szintnél, ahol már egy szabadabb 
kommunikációt tesz lehetővé a rendszer, ott is nagyon ügyeltem arra, hogy intuitív legyen a 
felhasználói felület, hogy semmilyen előképzettség ne kelljen ahhoz, hogy valaki 
kommunikálni tudjon vele. (Michl József távozik az ülésről.)  

A tesztelési eredmények nagyon pozitívak. Egy ötéves autista kisfiú például egyből 
tudta használni, illetve említettem azt a fiatalembert, aki olyan súlyos sérültséggel él, hogy 
tényleg egész nap csak az ágyban fekszik, és enni nem tud egyedül, de ő is tudta egyből 
használni a programot. A szülei megvettek számára hasonló rendszereket, viszont ott az a 
hátrány, hogy szavanként kell összerakni, és ismernie kell a használónak a ragozást, a 
szósorrendet, és nyilván egy súlyos sérültség esetén nyelvi nehézségek is vannak. Ezzel a 
rendszerrel ezek megoldódnak. 

Felmerült az a kérdés, hogy hallássérülteknek használható-e. Kipróbáltam valóban az 
iskolám két hallássérült tanulójával, és az lett az eredmény, hogy a géppel alkotott mondataik 
tényleg sokkal jobban érthetők voltak, viszont azon kell még dolgoznom, hogy a külvilágtól 
kapott visszajelzést is, amit hallaniuk kellene, lefordítsa a gép egy jelnyelvre. Olyan szinten 
állok, hogy szöveggé már tudom alakítani az élőbeszédet, viszont a jelnyelvi megvalósítása 
még kidolgozásra vár most. Ahogy említettem, leghamarabb a kórházi szint kerül majd 
kiadásra, hogy intézményekben és különböző betegápolást nyújtó helyeken lehessen 
alkalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még egyszer csak gratulálni tudok mindehhez. 
Zárásképpen, ha a kedves bizottság megengedi, akkor csak egy szubjektív észrevételt 

szeretnék tenni. Szerintem minden ország… (Közbeszólások: Neurális háló.) 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): (Mikrofon használata nélkül. - Zsombori Balázs Péter 

felé:) Bocsánat, csak azért, hogy említetted, hogy ezt ki szeretnéd adni kórházak számára. Ezt 
nyilván valami üzleti modellben szeretnéd. Ehhez te kaptál valami segítséget, vagy ezt hogy 
gondolod? Tehát mennyit ér egy kórház számára egy ilyen, van neked erről bármilyen 
fogalmad? Nyilván nem az a kérdés, hogy egy teljesen precíz üzleti terv legyen. Valami 
motivál-e téged arra, tehát valami ilyesmivel találkoztál-e? 

 
ZSOMBORI BALÁZS PÉTER: Engem az motivált mindenképpen, hogy nagyon sok 

megkeresést kaptam, és szeretném, hogyha minél hamarabb eljuthatna a számukra a program. 
Prágában is a versenyre úgy mentem ki, hogy a plakáton szerepelt egy nagyon kezdetleges 
üzleti terv, és ezt pozitívan értékelte a zsűri is, de nyilván ezt még lehet fejleszteni. A 
szövetség ebben is minden támogatást megad. Pár héten belül lehetőségem nyílik majd egy 
startup vállalkozásokat segítő szakemberrel találkozni, ő újabb tanácsokat ad és az üzleti 
modellt is megtekinti majd, hogy beválhat-e. 

 
ELNÖK: Jó, és akkor a neurális háló. 
 
MÉRŐ LÁSZLÓ: Ezek a neurális hálók lényegében matematikai modellek. Meg kell 

adni nekik egy rendezett számsort, mint bemenet, egy másik rendezett számsor lesz a 
paraméter, és erre kiad egy rendezett számsort, ami a kimenet. A lényege az, hogy van egy 
olyan algoritmus, amivel meg tudjuk keresni azokat a paramétereket, amelyekkel úgy fog 
működni a neurális háló, ahogy mi akarjuk. Tehát amit mi adunk neki például bemenetet és 
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kimenetet, azt a neurális háló is meg fogja csinálni, és ebből tud általánosítani. (Spaller 
Endre: Honnan tudod, hogy mi az a neurális háló? Amikor én jártam iskolába, még nem 
voltak neurális hálók.) Igazából érdekelt a mesterséges intelligencia és a programozás eleve, 
és kerestem az interneten mesterséges intelligenciával foglalkozó cikkeket, satöbbit, és 
találtam egy nagyon jó weboldalt, amelynek az a lényege, hogy egyetemi oktatók, főleg 
Amerikából egy-egy egyetemi tárgyhoz tartozó teljes előadássorozatot fölvéve videóra azt 
felrakják az internetre, és így közzéteszik tesztekkel, programozási példákkal, mindennel 
együtt. Ott volt egy nagyon komoly szakembernek egy ilyen előadássorozata a neurális 
hálókról, és abból tanultam meg ezeket az információkat.  

 
SPALLER ENDRE (Szabó Lóránt Zsolt felé:): Ki fogja a gyerekek kezébe adni ezt? 
 
SZABÓ LÓRÁNT ZSOLT: Igazából már a szüleik a telefont a kezükbe adták. 

Innentől kezdve nekem egy program az egész, ami nem fizikailag függ. Tehát le tudják tölteni 
Apple Store-ról, Marketről vagy Google Play-ről. Ez egy kis kocsi, ezt fizikai szertárban meg 
lehet találni, ezek még nem a drágábbik fajták, tehát ilyen szokott lenni az iskolákban, és 
általában több is, nem csak egy, tehát úgy gondolom, hogy ezeket megszerzik a szertárból, 
csak magát a kísérletezés lehetőségét nem szerzik meg órán. Tehát az eszköz, ha régebbi is, 
rendelkezésre áll, de maga a lehetőség, hogy órán azzal foglalkozzanak és azt elemezzék, 
nincs meg. 

 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönjük szépen még egyszer. Tényleg csak egy olyan apró gondolattal 
szerettem volna zárni a mai bizottsági ülést, hogy a soha meg nem elégedés mindig jelen van 
a gondolkodásunkban. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a magyar oktatási 
rendszerben irtózatos nagy bajok vannak, de ez mindig attól is függ, hogy milyen mérő- és 
mutatószámokat veszünk alapul. Ha a mostani bizottsági ülésen elhangzottakra gondolunk, 
akkor azt kell mondani, hogy ez a sokat szapult magyar oktatási rendszer mégis olyan 
tehetségeket tudott felszínre hozni, akik nemzetközi mércével is komolyan vehető módon, de 
megállták a helyüket, és fordítva is igaz. Azt látom a nagyon-nagyon sokat megcsodált finn 
oktatási rendszer apropóján, hogy ott meg éppen mostanában derülnek ki azok a problémák, 
hogy 40-50 ezer diák egyszerűen eltűnik a rendszerükből, kihullik. Hogy akkor most mi az 
igazán üdvözítő út, mindenkinek a saját gondolataira bízom, hogy majd eltöprengjen rajta, 
mindenesetre azt hiszem, hogy hasznos volt a mai ülés. 

Nagyon szépen köszönöm a jelenlévőknek, hogy eljöttek, a fiataloknak még egyszer 
gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok a későbbi pályájukat illetően. Szeretném azt hinni, 
hogy egy pár év múlva mondjuk mint leendő Nobel-díjasokat köszönthetjük őket. Úgy 
legyen! Köszönöm szépen.  

 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Egy 

gondolatot, ha megengeded. Mi meg köszönjük a lehetőséget. Azt kérjük a bizottságtól, hogy 
ez a lehetőség meg az egész program legyen szélesebb körben ismert a társadalompolitikában, 
a közéletben, mert mi fókuszáltan keressük a célcsoportokat, de mint számotokra is számos 
újdonság volt, nagyon soknak a társadalmi életben vagy a politikai életben, gazdasági életben 
újdonság, mindenképp segítsen abban a bizottság is, hogy ismertté váljon, népszerűsödjön 
tovább maga ez a lehetőség. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Valószínűleg eltöprengünk annak a megoldásán, hogy 
akár még a mostani bizottsági ülés apropóján is egy sajtóközleményt kiadunk, egyáltalán hogy 
elinduljon jobban ez.  

Köszönjük szépen még egyszer. További szép napot kívánok mindenkinek, és még 
egyszer gratulálok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 06 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


