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A túlélés záloga a megújulási
képesség, ennek jegyében – jó-
részt külső tényezők hatására –
15 év után jelentős átalakulá-
son ment keresztül a rendez-
vény. A lebonyolítás módja vál-
tozott úgy, hogy annak addigi
tartalmi elemei – sikerességük
okán – megmaradtak. A legje-
lentősebb változás az állami sze-
repvállalás évek óta tartó kivo-
nulása, a verseny teljes egészé-
ben magánkezdeményezésűvé
vált! Így elmondhatjuk, hogy a
szervezést és lebonyolítást a Dió-
szegi Gyula ügyvezető úr által
jegyzett Divelex Bt. végezte,
amely eddig is jelentős szerepet
vállalt a verseny életében.

A hagyományosan kétnapos
megmérettetés közös építési-
és mérési feladatokat elvégző
napján a helyszín ezúttal a fő-
városi Bolyai János Műszaki
Szakközépiskola gyakorlati ter-
me és laboratóriuma volt. Itt a
versenyzők önálló építési jár-
tasságukról és méréstechnikai
felkészültségükről tettek tanú-

bizonyságot. Miként az eddigi
versenyeknél is jellemző volt,
többeknél a viszonylag egysze-
rű mérési feladatok elvégzése is
kihívást jelentett. Az egyik le-
gelkötelezettebb szponzorunk,
a Rohde-Schwarz pedig évek
óta már kellő darabszámú digi-
tális oszcilloszkóp bevetésével
segíti elő a korszerű technoló-
gia megismerését. A tanintéz-
mény példamutató szervezési
hozzáállással és kivitelezéssel
debütált. Illesse nagy tisztelet
és köszönet az iskola vezetését,
hogy befogadta a rendezvényt,
valamint az aktívan közremű-
ködő tanári és diák segítséget,
nélkülük szinte megoldhatat-
lan lett volna a zökkenőmentes
végrehajtás.

A második nap helyszíne
már a BHE Bonn Hungary
Electronics Kft. El-Tech Cente-
re volt, az igazgató, dr. Kazi Ká-
roly örömmel, térítésmentesen
bocsátotta rendelkezésre cége
teljes infrastruktúráját. Szemé-
lyes jelenlétével és aktív közre-

működésével (az érdeklődők
számára üzemlátogatás vezeté-
se) bizonyította, hogy fontos-
nak érezi ennek az ügynek a tá-
mogatását. A köszönjük szó
nem elég kifejezés arra, hogy
mennyire jót tett a versenynek
az ipari környezetbe való rész-
beni kihelyezése. A Kft. konfe-
rencia termében a versenyzők
bemutatták, előadásuk kereté-
ben megvédték a maguk készí-
tette pályaműveiket, melyek-
nek témakörei szinte az elekt-
ronika teljes területét felölel-
ték. Sikeresek pedig azok a pá-
lyaművek lehettek, amelyek
nem haladták meg a jelentke-
zők felkészültségét, és szép kivi-
telezéssel, működőképesen ke-
rültek a zsűri és a nagyközön-
ség bíráló vagy éppen csak ér-
deklődő szemei elé.

A technikai holtidőkben pe-
dig a jelenlevők a szponzorok
érdekes bemutatóit, előadásait
hallgathatták meg, jó néhány
újdonságról beszámolva az
elektronika világából. Az ez idő
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Beszámoló a XVI. Országos 
Elektronikai Konstrukciós Versenyről

Nagymáté Csaba villamosmérnök 

Az idei tavaszon immáron 16. alkalommal került megrendezésre a komoly hagyományokkal rendelkező Or-
szágos Középiskolai Elektronikai Konstrukciós Verseny. Az utóbbi években csupán képes beszámolókkal
jelentkeztünk a jeles eseményről, mivel annak formai és tartalmi részleteit korábban részletesen elemez-
tük. Értékelő tudósítást akkor hoztunk, amikor a verseny történetében érdemi változások következtek be.
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alatt szintén üzemelő ebédlőte-
rem és büfészolgáltatás biztosí-
totta a pályaművek állandó kiál-
lítását és a kötetlen eszmecsere
lehetőségét. A verseny megren-
dezhetőségét immáron teljes
egészében a szponzorok felaján-
lásaiból kellett biztosítani, és el
sem lehet képzelni, mekkora
munka ez egy olyan szervező
gárdának, amelynek nem létele-
me és napi feladata az üzleti
partnerek megnyerése. Szeren-
csére a már lassan kialakuló jó
személyes kapcsolatok oldották
ezt a kényszerfeszültséget, és
elegendő ipari támogatás gyűlt
össze a színvonalas megrende-

zéshez. Újdonság volt az idei év-
ben a zsűri felállása is. A rende-
ző elv a fiatalítás és a szakterüle-
tek kiszélesítése volt, mert mint
említettük, a pályaművek téma-
körei nem voltak behatároltak,
és a csöves erősítőktől a PIC-es
mérőműszerekig kellett hozzá-
értő bírálatot hozni. A hattagú
bíráló bizottság a tevékenységét
társadalmi munkában látta el,
többen éves szabadságukból ál-
doztak fel, hogy munkájukkal
segítsék a helyezések kialakítá-
sát. A feladattól függő egyheti
vagy akár kéthavi munkájukat
csak úgy tudjuk megköszönni,
hogy ezen a helyen személyesen

teszünk elismerő említést tevé-
kenységükről. Az elsőnapi mun-
kát – az egységes építési- és mé-
rési feladatot, amelyet ebben az
évben is a Divelex Bt. tervezett
és szállított – Nagymáté Csaba,
Diószegi Gyula villamosmérnö-
kök és Jáger Sándor műszaki ok-
tató értékelték. A második na-
pon Náday István, Bakk László
okl. villamosmérnökök, vala-
mint Miklán Attila okl. gépész-
és villamosmérnök véleményez-
ték a pályaműveket. Köszönjük!

Örömmel vettük, hogy a je-
lentkezők száma az idén is a so-
kéves átlagnak megfelelően ala-
kult. A 20 versenyművet 13
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szakképző intézmény delegálta,
melyek közül voltak visszatérő
intézmények és most először
résztvevők is (Kecskeméti Mű-
szaki Szakképző Iskola). Általá-
nos megállapításként üdvözöl-
ték a verseny megújhodását,
dicsérték a jó hangulatot, a bí-
rálatok szakszerűségét. Nagy
örömünkre 15 év után női ver-
senyző is beadta pályázatát
(Mechatronikai SZKI), s bár

nem végzett dobogós helyen,
üde színfoltja volt a versenynek,
melyet a zsűri egy hozzáillő kü-
löndíjjal jutalmazott. A szpon-
zori felajánlásoknak köszönhe-
tően az első hat helyezettnek
tudtunk külön értékes tárgyju-
talmat adni, de minden résztve-
vő értékes, egységes ajándékok-
kal (köztük 2013-as RT évkönyv -
vel) távozott a versenyről. A
mellékelt eredmény táblázatot

kísérjék a rendezvény védnöké-
nek, dr. Horváth Eleknek, az Óbu-
dai Egyetem rektorhelyettesé-
nek a helyszínen elmondott sza-
vai: „Reméljük, hogy ez a színvona-
las verseny továbbra is hozzájárul a
villamos szakmacsoport elismertsé-
gének növeléséhez, mert jó és keresett
szakmáról van szó. Szeretnénk mi-
nél többükkel a jövő évben is talál-
kozni itt a versenyen, vagy már az
egyetem padjaiban.”
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Helyezés Név Intézmény Helység Téma Konzulens 
tanár

Díj
(szponzor)

I. Smajda 
Szabolcs

Bánki Donát
Műszaki 

Szakközépiskola
Nyíregyháza Audiofil 

erősítő
Baracsy 

Zsolt
MyDAC fejlesztőkészlet
(National Instruments

Hungary Kft.)

II. Szilágyi 
Richard

Bolyai János
Műszaki 

Szakközépiskola
Budapest HEXAPOD Nagy 

István
Oszcilloszkóp + mérőfej

(Kora Bt.)

III. Vörösmarti 
Sándor

Gróf Széchenyi
István Műszaki 

Szakközépiskola
Székes-
fehérvár

Mikro-
kontrolleres 

riasztó
Kiss 
Antal

Kézi 
adó-vevő pár
(ANICO Kft.)

IV.
Erdélyi Zsolt,
Králik Vidor 

Levente

Mechatronikai
Szakközép-

iskola
Budapest Laboratóriumi

tápegység
Juhász 
Róbert

DMM, 
Univerzális 
akkutöltő

(Medexpert Kft., 
SOS Electronic Kft.)

V. Hajzer László,
Szikra Ádám

Liska József 
Katolikus 

Erősáramú
Szakközépiskola

Jászberény PIC-es 
mérőműszer

Csikó 
Roland

2 db DMM
(SOS Electronic Kft.)

VI.
Bőszén 
László, 

Hornacsek 
Péter

Kecskeméti 
Műszaki 

Szakképző 
Iskola

Kecskemét
AVR 

vezérelt LED
kocka

Mészáros 
János

RF vevőmodulok
(Profitech Kft.)
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