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15. EU FIATAL TUDóSOK VERSE-
NYE

(2003. szeptember 20-26, Budapest)

Az Európai Bizottság Kutatási Fõigazgatósága 
1988 óta szervezi hivatalosan a Fiatal Tudó-
sok Versenyét. A verseny célkitûzése, hogy 

„elõmozdítsák a tizenöt-húsz év közötti fiatal 
tudósjelöltek együttmûködését, és hozzájá-
ruljanak az ígéretes fiatal tehetségek fejlõdé-
séhez”. A verseny megrendezésével a fiatalok 
figyelmét a tudomány, a technológia és a 
kutatás-fejlesztés területére akarják irányítani. 
Évente átlagosan húsz-harmincezer, húsz év 
alatti fiatal tudó illetve tudósjelölt indul az 
egyes európai országokban megrendezett 
országos versenyeken. Az EU Fiatal Tudósok 
Versenye lehetõséget nyújt a hazájukban 
legjobban szerepelt fiatalok számára, hogy 
bemutassák tudományos eredményeiket, és 
összemérjék tudásukat kortársaikkal. 

A döntõt elõször 1989-ben rendezték meg 
Brüsszelben, és azóta mindig más európai 
ország látta vendégül a fiatal diákokat. A 
színhelyek sorrendben az alábbi városokban 
voltak:  Koppenhága, Zürich, Sevilla, Berlin, 
Luxemburg, Newcastle, Helsinki, Milánó, 
Portó, Szaloniki, Amszterdam, Bergen, Bécs 
és 2003-ban: Budapest. A versenyt az elmúlt 
idõszakban mindegyik ország kiemelt külsõ-
ségek között, magasszintû protokoll és nyil-
vánosság mellett szervezte meg. A díjakat 
illetve elismeréseket Nobel-díjas tudósok 
mellett az adott ország legmagasabb szintû 
állami vezetõi (királyok, köztársasági elnö-
kök) adták át.

A Fiatal Tudósok Európai Döntõje kétlép-
csõs. A részt vevõ országok által kiválasztott 
legjobb pályamunkákról a nemzetközi bíráló 
bizottság elõzetesen egy legfeljebb tízolda-
las, angol nyelvû leírást kap. Ezt követõen 
a háromnapos kiállítással egybekötött 
döntõn, a nemzetközi tudósokból álló zsûri 
személyes beszélgetés során gyõzõdik meg 
a versenyzõk felkészültségérõl, és alakítja ki 

a végleges sorrendet. Minden évben három 
elsõ, három második illetve három harmadik 
díjat osztanak ki, amelyek ötezer, háromezer 
illetve ezerötszáz eurós pénzjutalommal 
járnak.

A Magyar Innovációs Szövetség nonprofit 
formában mûködõ, szakmai szervezetként 
több mint egy évtizeddel ezelõtt, 1991-ben írta 
ki elõször az Országos Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Versenyt az EU-versenyek 
mintájára. Az 1991/92 évi I. Országos Ifjúsági 
Innovációs Verseny megrendezésével Ma-
gyarország számára lehetõség nyílt arra, hogy 
– Közép-Kelet-Európából elsõként – csatla-
kozzon az EU-versenysorozatához. Az 1992 
szeptemberében Sevillában megrendezett 
európai döntõben meghívottként már a ma-
gyarországi verseny legjobbjai is részt vettek. 
A magyarországi verseny 1995 óta teljes jogú 
tagja az EU Fiatal Tudósok Versenyének, így 
a magyar versenyzõk ettõl fogva hivatalosan 
is részesülhettek díjazásban. Bemutatkozás-
ként a magyar diákok az angliai Newcastle-
ben két harmadik díjat szereztek. Az 1996. 
évi döntõn Helsinkiben egy második díjat, 
1997-ben Milánóban egy harmadik díjat 
nyertek versenyzõink. 1998-ban Portóban 
elsõ díjat kapott egy magyar középiskolás, 
Bernáth Gábor. Személyében a döntõk tör-
ténetében elõször részesült elsõ helyezésben 
közép-kelet-európai ország fiatalja. 2000-ben 
ugyancsak díjakkal (III. díj és két különdíj) 
tért haza a magyar csapat. 2001-ben a norvé-
giai Bergenben egy második hellyel és két 
különdíjjal, 2002-ben, Bécsben különdíjjal 
jutalmazták a magyar fiatalok kutatómunkáit. 
Elmondható tehát, hogy az EU-döntõkön az 
elmúlt években kiemelkedõen szerepeltek a 
magyar fiatalok.

Magyarország (az Oktatási Minisztérium 
és a Magyar Innovációs Szövetség) 1995 
és 1999 után, 2001-ben harmadszorra is 
pályázott az EU-döntõ rendezési jogára. A 
hivatalos pályázatokat Brüsszelben bírálták 
el 2001 tavaszán, és döntöttek arról, hogy 
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2003 szeptemberében – az EU-döntõk 
történetében elõször egy csatlakozó ország 

– Magyarország lehet a házigazda. Az Európai 
Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15. nem-
zetközi döntõjét 2003. szeptember 20. és 26. 
között szervezte meg a Magyar Innovációs 
Szövetség Budapesten. A budapesti EU Fiatal 
Tudósok Versenyének fõvédnöke: dr. Mádl 
Ferenc köztársasági elnök, irányítótestületi 
elnöke: dr. Hámori József akadémikus, az 
MTA alelnöke, szervezõtitkára pedig: dr. 
Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség 
ügyvezetõ igazgatója volt.

A budapesti EU Fiatal Tudósok Versenyét 
végigkísérõ szimbólum egy mágikus szám, a 
15-ös volt (a magyarázatot lásd a www. eu-
contest.hu honlapon). A budapesti EU-döntõ 
helyszínéül a Millenáris Park fogadóépülete 
szolgált, amelyet a kiállítás ideje alatt több 
ezren látogattak meg. A látogatók között 
többségében iskolás csoportok, kutató diá-
kok és tanáraik voltak, és a sajtó képviselõi. 
A budapesti európai döntõre a brüsszeli köz-
pontból harmincnyolc országból hetvenöt 
pályázat képviselõit, összesen száztíz fiatalt 
hívtak meg. A 2003. évi Országos Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Versenyen, a dr. 
Keviczky László MTA-alelnök által vezetett, 
neves hazai szakemberekbõl, tudósokból 
álló bírálóbizottság négy pályamûvet vá-
lasztott ki a százharminckét pályázat közül, 
és jelölt  Magyarország képviseletében a 15. 
EU-döntõre.

Az EU-döntõ hivatalos programja szep-
tember 20-án este a Magyar Tudományos 
Akadémia által adott fogadással kezdõdött. 
Dr. Hámori József, a 15. Európai Unió Fiatal 
Tudósok Versenyének irányítótestületi el-
nöke és dr. Kroó Norbert, az MTA fõtitkára 
köszöntötte a vendégeket. Szeptember 
21-én a prezentációs standok berendezése 
után Paksra utaztak a résztvevõk, ahol 
elõadást hallgattak meg az atomerõmûrõl, 
majd szakmai kísérettel látogatást tettek az 
erõmû területén. A szeptember 22-i hivata-

los megnyitó ünnepségen dr. Mádl Ferenc 
köztársasági elnök úr köszöntötte a Mille-
náris Park színháztermét teljesen megtöltõ 
vendégeket. Brüsszeli részrõl Rainer Gerold 
K+F fõigazgató-helyettes mondott köszöntõt. 
A megnyitó ünnepséget a Rajkózenekar zené-
szei és tehetséges fiatal táncosai színesítették 
ünnepi elõadásukkal. Este Dr. Vonderviszt 
Ferenc, a Veszprémi Egyetem professzora 
tartott tudományos elõadást a Molekuláris 
nanotechnológia távlatai címmel a Millená-
ris Park fogadóépületének emeleti termében. 
Dr. Magyar Bálint, oktatási miniszter szept-
ember 23-án látogatást tett a kiállítási helyszí-
nen, találkozott és elbeszélgetett a külföldi 
és magyar versenyzõkkel. Szeptember 24-e 
a Magyar és az Európai Szabadalmi Hivatal 
napja volt. Este a European Patent Office 
munkatársa, Grant Philpott tartott nagysikerû 
elõadást, majd dr. Bendzsel Miklós MSZH-
elnök vendégelte meg a résztvevõket hajós 
városnézés keretében. Szeptember 25-én 
délelõtt a Találkozás Nobel-díjas tudósokkal 
címû rendezvény keretein belül Sir Harry 
Kroto és Ivar Giaever Nobel-díjas tudósok-
kal, valamint Vizi E. Szilveszterrel, az MTA 
elnökével beszélgethettek, vitatkozhattak 
a fiatalok.

Természetesen három napon keresztül 
(szeptember 22-24.) folyamatosan dolgozott 
a nemzetközi bírálóbizottság, zajlottak a sze-
mélyes interjúk. A pályázatokat egy tizenkét 
tagú nemzetközi zsûri bírálta el, Ulf Merbold 
professzor vezetésével. A verseny a magyar 
fiatalok szempontjából óriási sikerrel zárult. 
A verseny másfél évtizedes történetében még 
sohasem volt példa arra, hogy egy ország 
négy díjat is elhódítson. Versenyzõink egy 
elsõ, egy második és két különdíjat szereztek. 
(Egyébként az összesen húsz díjon tizenkét 
ország fiataljai osztoztak.) Németh Gábor 

– Plazma hangsugárzók hatékonyságának 
növelése címû kutatómunkájával – I. helye-
zésben és az EPO (Európai Szabadalmi 
Hivatal) különdíjában,  Nagy László – A Kö-
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zép-Alföld cönológiája és környezetvédelme 
mikológus szemmel címû kutatómunkájával 
– II. helyezésben, Lukács Manuéla – Tartóváz 
elemekbõl összeszerelt kalodában szállítható 
építmények címû kutatómunkájával – szintén 
EPO-különdíjban részesült. 

1. kép • Németh Gábor átveszi
a verseny I. díját

Németh Gábor Plazma hangsugárzók ha-
tékonyságának növelése címû kutatómunkája 
illetve fejlesztése abból indult ki, hogy mind 
a zenehallgatás, mind a szórakozás terén az 
elmúlt idõszakban a dinamikus hangsugárzók 
terjedtek el. Ezek a hangsugárzók azonban 
csak egy bizonyos „hanghûség” elérését bizto-
síthatják. Ahhoz, hogy az akusztikus hangszerek 
játéka, valamint a tiszta énekhang tökéletesebben 
legyen visszaadható, olyan közvetítõcsatornát 
kell alkalmazni, amelyben a torzítás mértéke 
elhanyagolhatóan alacsony. A torzítás kiküszö-
bölésének egyik útja, ha plazmát hozunk létre 
a levegõben. Jelen esetben ez koronakisülés 
útján történt. A Németh Gábor által kialakított 
berendezés mérési eredményeibõl kiderült, 
hogy a készülék az eddigi plazma-hang-
sugárzóknál nagyobb, szabad füllel jól élvez-
hetõ teljesítménnyel és tisztábban sugároz. 
A pályamunka további értéke, hogy szemlé-
letesen demonstrálhatóak vele az elméleti 
plazmafizika ilyen irányú alkalmazásai.

A további díjazott pályamunkák a követ-
kezõk voltak. I. díj: Uwe Treske (Németor-
szág): Alacsony költségû pásztázó alagút 
elektronmikroszkóp fejlesztése (STM); Jana 
Ivanidze (Németország): pH-érzékeny zöld 
fluoreszcens fehérje (GFP) mutáns; II. díj: 
David Sehnal (Csehország): „Math Studio” 
– egy komputer-algebra rendszer; Lukasz Ja-
remko és Mariusz Jaremko (Lengyelország): 
Két új immunszuppresszáns tervezése és 
szintetizálása; III. díj: Ksenia Rogova (Orosz-
ország): A kõ-könyv rejtélyének kulcsa; Wim 
Cools (Hollandia): Egy új, kompakt operációs 
rendszer; Johannes Keller (Svájc): A tollszár 
alakjának hatása a csembaló hangjára. A 
kiemelkedõ eredményt elért fiatalok külön-
díjként részt vehetnek hasonló célokat kitûzõ 
tudományos versenyeken, illetve rendezvé-
nyeken, például az USA-ban, Londonban, 
Stockholmban. Továbbá tanulmányutakra 
utazhatnak európai kutatóintézetekbe.

A díjátadó ünnepségen részt vett és 
beszédet mondott dr. Szájer József, az 
Országgyûlés alelnöke, dr. Csillag István 
gazdasági miniszter, dr. Vizi E. Szilveszter, 
az MTA elnöke és Achilleas Mitsos, az EU 
K+F fõigazgatója. Az EU Bizottság illetékes 
képviselõi, valamint a külföldi vendégek 
utólag levelekben fejezték ki elismerésüket 
a szervezésrõl, a programokról és a ren-
dezvény magasszintû lebonyolításáról. A 
verseny hivatalos, magyar és angol nyelû 
honlapja a www.eucontest.hu, ahol többek 
között a végeredmény, a résztvevõk véle-
ményei, az esemény sajtóvisszhangja mellett 
több száz fénykép is található az egyhetes 
rendezvényrõl.

Pakucs János
dr. univ., a Magyar Innovációs Szövetség és a 

szervezõbizottság elnöke – innovacio@innovacio.hu
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