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akkor válik a társadalmi cselekvés motorjává,
ha „a magyar ember különleges tehetséges-
ségé”-rõl szóló legendák és mítoszok helyett
az igazolt összefüggésekre és a nemzetközi
összehasonlításra figyelünk.

Az intézményes tehetséggondozás per-
spektivikus programja nem a tehetséges
emberek szelekciójában, hanem a tömegne-
velés színvonalának emelésében jelölhetõ
meg. Átfogó és differenciált fejlesztési stra-
tégiára lenne szükség, amely minden (majd-
nem minden) tanulóra kiterjed. Nem isme-
rek ennél jobb és hatékonyabb iskolai (intéz-
ményi) tehetséggondozó programot. Egy
másik hiedelem szerint a tehetséggondozás
lényege, hogy kiváló tanárok, igen jó tanulási
környezetben gondosan kiválogatott tanu-
lókkal foglalkoznak. A tehetségnevelés és
az elit oktatás – szélesebb értelemben a sze-
lektív pedagógia – összekapcsolása sajnos
még ma is elég gyakori nézet. A tehetsége-
sek speciális iskoláitól várják a megoldást,
ahelyett, hogy minden gyerekben a tehet-
ség csíráit keresnék.

Ezekbõl a megfontolásokból ered társa-
ságunk szakmai programjának fõ vonulata:

megtalálni a tudás alapú társadalom korának
megfelelõ, társadalmi szintû és az iskolában
folytatható tehetségnevelés koncepcióját és
metodikáját. A tudás alapú társadalom isko-
láiban nem egyszerûen államilag elrendelt
tanterveket és nevelési programokat kell
megvalósítani, hanem a tanuló egyének szá-
mára releváns képességek fejlesztése a fel-
adat. E filozófiához kell megfelelõ iskolai
szervezetet, tanulói környezetet és pedagó-
giai kultúrát találni, s nem egyszerûen az év-
századok által ránk hagyományozott modellt
javítgatni.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság
(MTT) idén 13 éves. A rendszerváltás forró
napjaiban, 1989.  május 13-án alakult az Eu-
rópai Tehetségtanács tagszervezeteként.
Gefferth Éva pszichológus, a Társaság elsõ
elnöke bábáskodott születésénél, mai tiszt-
ségviselõi is a kezdetektõl segítették munká-
ját, fogalmazták és újrafogalmazták koncep-
cióját, szervezték tevékenységét.

Báthory Zoltán
ny. egyetemi tanár, elnök (Magyar

Tehetséggondozó Társaság),
báthory-kerner@freemail.hu

AZ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
TUDOMÁNYOS ÉS

INNOVÁCIÓS VERSENY

Elõzmények

Az Európai Bizottság 1988 óta szervezi hiva-
talosan a Fiatal Tudósok Versenyét, amely-
nek célja, hogy elõmozdítsa a 15–20 év kö-
zötti fiatal tudósjelöltek együttmûködését,
és hozzájáruljon az ígéretes fiatal tehetségek
fejlõdéséhez. A verseny megrendezésével
a fiatalok figyelmét a tudomány, a techno-
lógia és a kutatás-fejlesztés területére akarják
irányítani. Évente átlagosan 30-40 ezer 20
év alatti fiatal tudós, ill. tudósjelölt indul az
egyes európai országokban megrendezett

országos versenyeken. Az EU Fiatal Tudósok
Versenye  lehetõséget nyújt a hazájukban
legjobban szerepelt fiataloknak, hogy bemu-
tassák tudományos eredményeiket és kortár-
saikkal összemérjék tudásukat. A döntõt elõ-
ször 1989-ben rendezték meg Belgiumban,
azóta mindig más európai ország látja vendé-
gül a diákokat.

A hazai verseny meghirdetése

A Magyar Innovációs Szövetség mint nem
kormányzati, non-profit egyesület és szak-
mai szervezet 1991-ben írta ki az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt
az EU-versenyek mintájára. Az 1991/92. évi
I. Országos Ifjúsági Innovációs Verseny meg-
rendezésével Magyarország számára lehetõ-
ség nyílott arra, hogy Közép-Kelet-Európá-
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ból elsõként csatlakozzon az EU-verseny-
sorozatához. Az 1992-es sevillai európai
döntõben meghívottként már a magyaror-
szági verseny legjobbjai is részt vettek.

Az utóbbi években november elején a
Tudomány Napja  rendezvénysorozat kere-
tében, sajtótájékoztatóval egybekötve hir-
detjük meg az Országos Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Versenyt .

A verseny fõvédnökének felkérjük az
oktatási minisztert. A bíráló bizottságba elis-
mert tudósokat, akadémikusokat, egyetemi
tanárokat és gazdasági szakembereket hí-
vunk meg. Az általában 15 fõs zsûri elnöke a
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. A
verseny anyagi feltételeit támogatók – az
Oktatási Minisztérium, az Ipar Mûszaki Fej-
lesztéséért Alapítvány, a Magyar Szabadalmi
Hivatal, továbbá vezetõ iparvállalatok –
bevonásával teremtjük meg.

Gondot fordítunk arra, hogy november
elejétõl január elejéig, a nevezési határidõig,
minél több fiatal szerezzen tudomást a ver-
senyrõl. A 6000 példányban nyomtatott ver-
senyfelhívást az ország összes középiskolá-
jába, egyetemére és fõiskolájára, ill. egye-
temi, fõiskolai kollégiumába eljuttatjuk, meg-
kapják az adatbankunkban szereplõ fiatalok,
továbbá a nyomtatott sajtó, a televízió és a
rádió, és közvetlenül is terjesztjük a fiatalok
között. A versenyfelhívás szövege több alka-
lommal megjelenik fõvárosi és megyei napi-
lapokban, tudományos magazinokban,
egyetemi lapokban, szakfolyóiratokban,
közlönyökben és hírlevelekben is, valamint
internetes honlapokon. A verseny meghirde-
tésérõl beszámol a televízió és a rádió is.

Pályázati feltételek

Nevezni lehet bármilyen probléma tudomá-
nyos megoldására irányuló ötlettel, ill. javas-
lattal a természettudományok, a környezet-
védelem, az informatika, a távközlés, a számí-
tástechnika és a mûszaki tudományok, vala-
mint a matematika területérõl. (A hosszabb

ideje végzett kutatómunka eredményeit
elõnyben részesítjük.) A pályázókat tanárok,
konzulensek is segíthetik. A kidolgozásra
javasolt ötlet/téma legfeljebb 2 oldalas vázla-
tát kell beküldeni. A vázlatnak tartalmaznia
kell a kiválasztott problémát, a megoldásra
irányuló ötletet, az elérendõ célt és a konkrét
megvalósítás módját.

A beérkezõ nevezések értékelése

A januári határidõre beérkezett pályázatokat
minden zsûritag elolvassa és megvizsgálja,
hogy eredeti és újszerû-e, tudományos szem-
pontból megalapozott és megvalósítható-e,
a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra, illetve,
hogy a várható eredmény hasznosítható-e.

A bírálók írásos értékelését követõen a
zsûri a végleges döntést testületileg, többségi
alapon hozza meg. Általában mintegy 50-
60 pályázatot javasol további kidolgozásra.

Kidolgozás

A kidolgozás idõszakában a Magyar Innová-
ciós Szövetség menedzserei tanácsadással,
konzultációk szervezésével segítik a tovább-
jutott versenyzõket, látogatást szerveznek
a Szabadalmi Tárba. A zsûritagok mindegyike
személyesen figyelemmel kíséri 3-4 pálya-
munka kidolgozását. A konzultációkon meg-
ismerkednek a készülõ prototípusokkal, mo-
dellekkel, az elért eredményekkel. A pályá-
zatok kidolgozását vállalatok, intézmények
anyagilag is támogathatják. A szervezõk
megteremtik a nyilvánosságot e támogatá-
sok elnyerése érdekében, illetve segítenek
az indokolt költségek megtérítésében.

A tudományosan megalapozott, részlete-
sen kidolgozott pályázatokat május elejéig
kell  beküldeni a verseny titkárságára. Általá-
ban a továbbjutott pályamunkák 80 %-ának
kidolgozása fejezõdik be határidõre. A ver-
senyzõk prototípusokat, számítógépes
programot stb. mellékelnek munkájuk leírá-
sához. Minden zsûritag megismerkedik a pá-
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lyamunkákkal, a prototípusokat, modelleket
a fiatalok mûködés közben mutatják be.

A kidolgozott pályázatokat a zsûri a prob-
léma megközelítésének eredetisége és krea-
tivitása, a kidolgozás mélysége, tudományos
színvonala, a projekt befejezettsége (kon-
cepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága, az
eredmények ésszerû és világos értelmezése,
az írásos anyag színvonala alapján értékeli.

Díjazás

A legkiválóbbak komoly díjakat kapnak:
I. díj: (3 db) pályamûvenként 200 000 Ft
II. díj: (3 db) pályamûvenként 100 000 Ft
III. díj: (4 db) pályamûvenként 60 000 Ft
A díjazottak felvételi nélkül juthatnak be

a tudományos és mûszaki felsõoktatási in-
tézményekbe. A díjazott, illetve dicséretben
részesített, leglátványosabb pályamunkákat
minden júniusban kétnapos kiállításon mu-
tatjuk be. A díjazott pályamunkákat a verseny
társszervezõje, a Duna TV is ismerteti.

Eredmények

Az elmúlt tizenegy év legfontosabb mutatói
láthatók a közvetkezõ táblázatban:

év            beküldött      továbbjutott      díjazott
pályázatok pályázatok pályázatok

1991-92 171 79 32
1992-93 140 47 21
1993-94 112 51 22
1994-95 148 51 23
1995-96 180 54 20
1996-97 127 63 24
1997-98 88 55 16
1998-99 113 65 14
1999-00 143 57 17
2000-01 130 66 16
2001-02 113 55 13
összesen 1352 588 218

A tizedik Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny alkalmából felmérést
végeztünk a díjazottak körében. A felmérés
fõbb megállapításai: a fiatalok 97 %-a tovább-

tanult, az elért siker döntõen befolyásolta pá-
lyaválasztását, a diplomát megszerzõk fele
ma kutató, fejlesztõ állásban dolgozik.

Az európai döntõ

A IV. Keretprogram beindulása lehetõvé tet-
te, hogy az EU Fiatal Tudósok Versenyéhez
csatlakozott közép- és kelet-európai orszá-
gok, köztük Magyarország, 1995-tõl teljes
jogú résztvevõvé váljanak, azaz versenyzõik
is részesülhettek díjazásban. Az Európán kívü-
li országok (USA, Japán, Dél-Korea) továbbra
is vendégként vesznek részt a versenyen.

A 2001. évi európai döntõn 35 országból
65 pályázattal 95 fiatal vett részt. A döntõ
kétlépcsõs. A pályamunkákról a nemzetközi
zsûri elõzetesen legfeljebb 10 oldalas, angol
nyelvû leírást kap. Ezt követõen egy kiállítás-
sal egybekötött döntõn személyes interjúk-
ból gyõzõdik meg a versenyzõk felkészült-
ségérõl, így alakítja ki a végleges sorrendet.

A helyezettek különdíjként részt vehet-
nek hasonló tudományos versenyeken ill.
rendezvényeken pl. az USA-ban, London-
ban, Stockholmba, és tanulmányutakon eu-
rópai kutatóintézetekben. A magyar fiatalok
kitûnõen szerepeltek az eddigi EU-döntõ-
kön, ezt az alábbi táblázat szemlélteti.

év díj

1995 III., III.
1996 II.
1997 III.
1998 I.
1999 -
2000 III. + 1 különdíj
2001 III. + 2 különdíj

A rendezvényt minden ország pazar külsõ-
ségek között szervezi, a díjakat a trónörökös,
a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök
adja át Nobel-díjas tudósok és más ismert
személyek jelenlétében. Az egyhetes ren-
dezvényen a fiatalok elõadásokon, beszél-
getéseken ismerkednek az adott ország tu-
dományos életével, kultúrájával.
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Nemzetközi tudományos
és mûszaki verseny, USA

A Nemzetközi Tudományos és Mûszaki Ver-
senyt (Intel ISEF) 1950-ben rendezték meg
elõször Philadelphiában 21 év alatti fiatalok
számára. Azóta minden évben más-más USA-
beli város ad helyt a versenynek. Az Intel
ISEF célja, hogy elismerje és díjazza a világ
legélesebb elméjû fiatal tudósait, ezzel tudo-
mányos és technológiai ismereteik további
tökéletesítésére buzdítsa õket.

Az ISEF az egyes országokban rendezett
tudományos versenyek olimpiája, rendezõje
a Science Service. A döntõbe jutó diákok kb.
egymilliós mezõnybõl kerülnek ki. Az idén
a selejtezõ versenyek után már több mint
1200 fiatalt hívtak meg a rendezvényre az
USA összes államából, valamint további 38
országból. A vetélkedés 3 millió dollár értékû
díj és ösztöndíj elnyeréséért folyt.

Az Intel ISEF rendezvény kétlépcsõs. A
versenyzõk programjáról a nemzetközi zsûri
elõzetesen egy legfeljebb 10 oldalas angol
nyelvû leírást kér. Ezt követõen a kiállítással
egybekötött döntõn csaknem 1000 tudós,
mérnök és matematikus személyes interjúk
során gyõzõdik meg a versenyzõk felkészült-
ségérõl, ezután alakítják ki a végleges sor-
rendet. A magyar fiatalok szereplését az ed-
digi döntõkön az alábbi táblázat szemlélteti.

év díj

1995 I., III.
1996 I.
1997 különdíjak.
1998 különdíj
1999 I.
2000 -
2001 különdíj

Budapest, 2003 szeptember,
EU Fiatal Tudósok Versenye

Az európai döntõk színhelyei sorrendben az
alábbi városok voltak: Brüsszel, Koppenhá-

ga, Zürich, Sevilla, Berlin, Luxemburg, New-
castle, Helsinki, Milánó, Portó, Szaloniki,
Amszterdam, Bergen. 2002-ben Bécs, 2003-
ban Budapest lesz a helyszín.

A budapesti EU Fiatal Tudósok Versenyé-
nek szervezõi a Magyar Innovációs Szövet-
ség, az Oktatási Minisztérium és az European
Commission Research Directorate-General,
a verseny fõvédnöke Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök, az irányító testület elnöke Há-
mori József akadémikus, a MTA alelnöke, a
szervezõ bizottság elnöke dr. Pakucs János,
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.

A 2003. szeptember 20-a és 26-a közötti
EU Fiatal Tudósok Versenye budapesti dön-
tõjének tervezett helyszíne a 2001-ben
megnyílt Millenáris Park fogadóépülete.

A Magyar Innovációs Szövetség

Az Országos Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Verseny fõszervezõje a Magyar Inno-
vációs Szövetség (MISZ), szakmai szervezet-
ként tevékenységének középpontjában az
innováció gadaságélénkítõ szerepe áll.
Jelenleg 211 intézmény (vállalkozások, kuta-
tóintézetek, egyetemek stb.) közvetlen tag,
269 intézmény pedig közvetett tag. Az in-
tézmények több tagozatban végzik tevé-
kenységüket:

• kutatás-fejlesztési;
• innovációs infrastruktúra;
• felsõoktatási;
• innovációs nonprofit;
• vállalkozás-fejlesztési tagozat.
A Magyar Innovációs Szövetség regioná-

lis képviseletet mûködtet Gyõrben, Veszp-
rémben, Pécsett, Miskolcon, Debrecenben
és Szegeden.

A MISZ képviseli a tagintézmények szak-
mai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egé-
szének érdekképviseletét, továbbá jelentõs
szakmai (K+F, iparjogvédelem stb.) munkát
folytat. A MISZ részt vesz – sok esetben kez-
deményezõként – a kutatás-fejlesztést és az
innovációt érintõ törvények, államigazgatási
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koncepciók, állásfoglalások elõkészítésében,
véleményezésében. Szorosan együttmûkö-
dik állami szervezetekkel, parlamenti bizott-
ságokkal, kamarákkal és egyéb szakmai,
érdekvédelmi testületekkel. A szövetségi
híreket, a beérkezõ információkat a kéthe-
tente megjelenõ Hírlevélben teszi közzé.
Tagjai számára széleskörû szolgáltatást biz-
tosít, elsõsorban jogi, iparjogvédelmi, gazda-
sági tanácsadó, hazai és külföldi kapcsolat-
teremtési lehetõségeket feltáró, a különbö-
zõ pályázati lehetõségeket ismertetõ formá-
ban. Évente szervezi az Országos Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Versenyen kívül
az Innovációs Nagydíj Pályázatot, a Lépés a
jövõbe országos design pályázatot, ill. az
Innoforum hazai Szellemi Termék Börzét.

A MISZ közremûködésével létrejött
innovációs szervezetek:

• Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ Alapítvány, Budapest;

• Magyar Innovációs Alapítvány, Budapest;
• Magyar Innovációs Klub, Budapest;
• Debreceni Innovációs Alapítvány, Deb-

recen;

• Debreceni Tudományos Mûszaki Park Kft.,
Debrecen;

• Pannonia Regia Innovációs Kht., Tata-
bánya;

• Innovációs és Technológiatranszfer Cen-
trum, Miskolc;

• INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht., Gyõr;

• Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht., Veszprém;

• INNTEK Innovációs és Technológiai
Központ Kht., Eger;

• Regionális Innovációs és Technológia
Fejlesztõ Központ Kht., Pécs.

Magyar Innovációs Szövetség
1036 Budapest, Lajos u. 103.

Tel: 453-6572, Fax: 240-5625,
innovacio@innovacio.hu

www.innovacio.hu

Pakucs János
elnök (Magyar Innovációs Szövetség)

innovacio@innovacio.hu

Antos László
titkár (Magyar Innovációs Szövetség)

innovacio@innovacio.hu

TUDOMÁNYOS
DIÁKKÖRÖK I. ERDÉLYI

KONFERENCIÁJA

2002. májusában került sor a Tudományos
Diákkörök I. Erdélyi Konferenciájára
(TUDEK) a Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ban, Marosvásárhelyen. A TUDEK a Magyar-
országon 2000 óta minden évben megrende-
zett Tudományos Diákkörök Országos Kon-
ferenciájának (TUDOK) elõdöntõjeként, a
magyarországi konferenciát rendezõ Kutató
Diákokért Alapítvány anyagi támogatásával
szervezõdött. A színvonalas konferencia diá-
kok és tanárok elõtt egyaránt bizonyította:
igény van Erdélyben arra, hogy a középisko-

lások bekapcsolódjanak a tudományos ku-
tatásba.

A szervezõk – jórészt ugyancsak közép-
iskolás diákok – célul tûzték maguk elé egy
olyan tudományos konferencia, ülésszak
megszervezését, amely lehetõséget nyújt
minden erdélyi magyar középiskolásnak
arra, hogy kutatási, valamint tudományos
tevékenységének eredményeit megismer-
tesse diáktársaival és tanáraival. Lehetõségük
nyílt tanulni és tanítani olyan témákról, ame-
lyek érdeklõdésre tarthatnak számot a kö-
zépiskolások körében. A szervezõk célja
hagyományt teremteni a hasonló konferen-
ciák megrendezésében, lehetõséget adva
ezzel a középiskolások iskolán kívüli tudo-
mányos tevékenységének díjazására.


