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2015-ben immár 18-ik alkalom-
mal hirdette meg a Divelex Ipari
és Szolgáltató Betéti Társaság  az
elektronikai szakképzéssel fog-
lalkozó középfokú oktatási intéz-
mények tanulói számára az Or-
szágos Elektronikai Konstrukci-
ós Versenyt.

A verseny alapgondolata
1998-ra tehető, amikor a két ala-
pító tag – Diószegi Gyula és Nagy-
máté Csaba – egy budapesti szak-
középiskolában oktatott. A szá-
mos állami szervezésű verseny
mellett igény mutatkozott egy
gyakorlatorientáltságú verseny-
re, szlogenünk szerint: ahol az
elmélet és a gyakorlat találkozik.
Az azóta eltelt évek bebizonyítot-
ták, hogy a munkaerőpiac valós
igényeihez igazodik a verseny
alapgondolata. Az utóbbi idő-
ben hazánkban megtelepedő
számos ipari vállalat egyik alap-
vető problémaként említi a gya-
korlati orientáltságú közép- és
felsőfokú képzettséggel rendel-
kező szakemberek hiányát. Ezen
próbál javítani ez a verseny a ma-
ga szerény eszközeivel.

A kétnapos verseny budapesti helyszínei
az utóbbi években változatlanok.
Az első versenynapot (2015. 04.
17-én) a Bolyai János Műszaki
Szakközépiskolában rendeztük
meg, amikor az egységes építési-
és mérési feladatra került sor.
Ekkor a Divelex Bt. által terve-
zett Bipoláris tranzisztorkarakte-
risztika-rajzolót kellett a verseny-
zőknek megépíteniük, majd mé-
rési utasítás alapján bemérniük
és a mérési eredményeket doku-
mentálniuk. Köszönet illeti a Lo-
mex Kft-t, amely az alkatrészeket,
valamint a Steki-Impex Kft-t, amely
a nyomtatott áramköri panele-
ket biztosította.

A második napon (2015. 04.
18-án) került sor az önálló pá-
lyaművek bemutatására, zsűri-
zésére. Ennek a helyszínéül a
BHE Bonn Hungary Elektronikai
Kft. által biztosított, az Újpesti
Ipari Parkban található Eltech
Center szolgált. Köszönjük mind-
két létesítmény igazgatójának és
munkatársainak a segítségét,
így Király László igazgató úrnak
(Bolyai), valamint Kazi Károly
igazgató úrnak (BHE). Ugyan-

akkor köszönetünket fejezzük
ki a Puskás Tivadar Távközlési
Technikum korábbi igazgatójá-
nak, dr. Horváth Lászlónak és
munkatársainak, amiért ott-
hont adtak mintegy tizennégy
éven keresztül ennek a rendez-
vénynek.

A Versenyfelhívás megjelent
számos, a Verseny médiatámoga-
tóinak nyomtatott számában
vagy online felületén, így az
ElektroNETben, a Magyar Elektroni-
kában, a Techmonitorban, a Műsza-
ki Magazinban, valamint a felhí-
vást közzé tette a Magyarországi
Elektronikai Társaság (MELT) is a
honlapján. Ugyanakkor igyekez-
tünk az oktatási intézményeket
közvetlenül is megszólítani
elektronikus úton továbbított
mintegy másfélszáz levélben.

A felhívás eredményeképpen, 
huszonegy pályaművel jelentke-
zett tizenhat oktatási intézmény-
ből 29 tanuló. Az oktatási intéz-
mények földrajzilag lefedik az
ország teljes területét, így Váctól
Szegedig, illetve Nyíregyházától
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Ahol az elmélet és a gyakorlat találkozik

Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny – 2015
Diószegi Gyula villamosmérnök, divelex@gmail.com

Antal Viktor, Hollenzer Lajos, 
Hollenczer András, Pál Marcell (b-J)

Antal Viktor 
(II. helyezett) pályaműve
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Szombathelyig számos oktatási
intézmény diákjai jelentkeztek.

Külön kell szólnunk egy kül-
honi, dunaszerdahelyi szakkö-
zépiskoláról (Stredná odborná
skola), ahonnan hosszú évek óta
van pályázó, Tóth István tanár úr
áldozatos munkájának köszön-
hetően. A pályaművek témái –
mint minden évben – most is
meglehetősen változatos képet
mutattak. Számosan jelentkez-
tek mikrovezérlőt tartalmazó
áramkörrel, megjelentek a szo-
kásos hangfrekvenciás erősítők,
robotok, de találunk a pályamű-
vek között FPGA-t tartalmazó
áramkört is, amely messze meg-
haladja a középfokú elektroni-
kai oktatás elvárásait. 

Az eredményhirdetésre
a Verseny második napján került
sor, a dobogós helyezetteket a
táblázat tartalmazza. Külön érde-
kessége ennek a listának, hogy az
első helyezett felkészítő tanára
maga az édesapja, aki azonos az
Intézmény igazgatójával. A máso-
dik helyezett iskolájából minded-
dig még nem neveztek pályamű-
vet és ezúttal, első induláskor si-
került elérniük a dobogós helye-
zést! A harmadik helyezést elért
versenyző iskolájából már több
alkalommal is neveztek, de dobo-

gós helyezést most az első alka-
lommal sikerült elérniük. Ez-
úton szeretnénk gratulálni az
összes versenyzőnek, mivel véle-
ményünk szerint ennek a szoká-
sostól merőben eltérő Verseny-
nek az első helyezettől az utolsó
helyezettig minden résztvevő
győztesnek mondhatja magát.

A szponzorok
segítségét is szeretnénk megkö-
szönni, akik vagy tárgyjutalom,
vagy anyagi felajánlás révén tá-
mogatták a Versenyt. Kiemelten
meg kell említeni a Rohde &
Schwarz Österreich Budapesti Iro-
dájának támogatását, akik a mé-
réshez biztosították az általuk

gyártott digitális oszcilloszkópo-
kat, valamint egy ilyen műszert
ajánlottak fel az első helyezett is-
kolája részére.

Meg kell még említenünk,
hogy évek óta az első helyezett
jelentős értéket képviselő tárgy-
jutalmáról a National Instruments
Hungary Kft. gondoskodik.

A zsűri, 
amely az idén új taggal bővült,
mint minden évben, most is
igyekezett a legjobb tudása sze-
rint elbírálni az első nap egysé-
ges építési- és mérési feladatát,
ill. a pályaműveket, így tárgyila-
gos döntés született. Álljon itt
köszönetképpen a nevük: Bakk
László, Farkas Viktor, Jáger Sándor,
Nagymáté Csaba, Náday István.

Összefoglalásképpen
elmondható, hogy egy jó hangu-
latú versenynek lehettek résztve-
vői a versenyzők, ahonnan min-
denki sok tapasztalattal és tudás-
sal gazdagodva térhetett haza. A
Versenyen készült fotók a követ-
kező honlapon érhetők el:
www.elektronikai-kitek.5mp.eu.
A meghirdetést követően, a
2016-ban megrendezendő XIX.
Országos Elektronika Konstruk-
ciós Versenyre is várjuk a jelent-
kezéseket! 
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Helyezés Pályázó 
neve

Pályamű 
megnevezése

Iskola 
neve

Konzulens 
neve

I. Hollenzer 
András

16 csatornás vezeték nélküli mozgásér-
zékelő rendszer PIC mikrovezérlővel

Pattantyús-Á. Géza
Ipari Szakközépiskola, Győr

Hollenzer 
Lajos

II. Antal 
Viktor

Sztereó hangfrekvenciás erősítő, saját
tervezésű védelmi áramkörökkel

Wigner Jenő Műszaki Középiskola,
Eger

Varga 
József

III. Pál 
Marcell

Amplitúdómodulált, kettős 
rezonanciás mini Tesla tekercs

Nagykanizsai Szakképző Iskola
Cserháti Tagintézmény, Nagykanizsa

Török 
Miklós
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