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Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NJSZT rendezvényéről 

 

 

Idén november 14-én, online tartottuk meg a szokásos, Tudomány Ünnepi, ámde rendhagyó 

tanácskozásunkat „Felkészülés a RoboCupJunior2021-re” címmel Ezt az eseményt most 

mindenki számára biztonságos online formában tartottuk csak meg, betartva az egészségügyi 

ajánlásokat, és a vírus terjedését csökkentve. 

 

Tekintsünk egy kicsit át a történelmi hátterét annak, hogy miért is november 3-án ünnepeljük a 

Tudomány Napját. 

 

1825-ben ezen a napon Széchenyi István hatalmas szerepet játszott ebben. A pozsonyi 

országgyűlés ülésén ezek a szavak hangzottak el általa: 

 

„Nekem itt szavam, nincs, az Országnak Nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, 

és ha feláll olly intézet, melly’ a magyar nyelvet kifejti, mely azzal segíti 

honosinknak magyarokká neveltetését, jószágaim’ egy esztendei jövödelmét 

feláldozom. Érett meggondolással teszem ezt, mondotta még, azért célra vezethető 

felvigyázást kívánok, hogy a nemzetnek ajánlott summa haszontalanul el ne 

pazaroltassék.” 

 

Ez a kijelentés több követőt is hozott, sokan csatlakoztak a nemes cselekedethez. Megalakult 

egy tudós társaság, ami először a magyar nyelvtan és helyesírás egységesítését tűzte ki célul, 

majd egyéb tudományos ágakban is csatlakoztak hozzájuk, például matematika, 

törvénytudomány, történeti és természettudományok ágakban is történtek komoly előre 

lépések. Így alakulhatott meg a Magyar Tudományos Akadémia.  

 

A tudomány az elmúlt években, mondhatni évtizedekben, ahogy az internet mindenki számára 

elérhető lett, úgy egyre inkább háttérbe szorult, ugyanis az online cikkek elolvasásával bárki 

úgy érezhette, hogy most már mindenhez ért, lehet belőle sikeres öndiagnosztizáló orvos – 

minden gazdasági következményeket figyelembe vevő politikus – vagy akár a hálózatok teljes 

működését megértő hacker. 

 

Pedig a hiszékenység, ha kéz a kézben jár tudatlansággal, akár az egészségre károsító hatással 

is bírhat. Jól alátámasztja ezt a kijelentést az a példa, hogy egy álhír terjedése miatt a világban 

összesen 5800 ember került kórházba. Ugyanis ez a sok ember elhitte, hogyha metanol tartalmú 

kézfertőtlenítőt isznak rendszeresen, az majd megvédi őket a koronavírustól, és ugyanúgy 

folytathatják életüket, ahogyan eddig. 

 

Szerencsére ennek a válságos helyzetnek vannak pozitív kimenetelei a tudomány számára is. 

Reflektorfénybe került nemcsak a politikai életben, hiszen a politikusok számos tudóstól kérnek 

segítséget, tanácsokat a vírus terjedésének megállítására és elpusztítására is, hanem az 

átlagember is kezdi elismerni, hogy tudósokra márpedig szükség van, néhány helyzetet nem tud 

magától megoldani azzal, hogy kikeresi az interneten.  

 

Ennek tekintetében most nagy felelősség hárul a szakemberekre. Hisz nem elég kutatni, és 

eredményeket felmutatni, meg is kell azokat értetni az átlag polgárokkal is, hogy ne dőljenek 

be olyan álhíreknek, mint például az előbb említett 5800 ember, bár az is szép szám, tekintve, 



hogy ez Nyíregyháza lakosságának 5%-a, de még így is kevés ahhoz a több százezerhez képest, 

akik elhitték és kipróbálták azt, hogy üdítőbe áztatott vöröshagymával lehet tölteni egy Iphone 

készüléket. 

 

A Magyar Tudományos Akadémia fontosnak tartja a tudományos életpálya iránti érdeklődés 

felkeltését a társadalom minél szélesebb körében. 

 

Ezért létrehozott egy programot, úgynevezett Alumni Programot, amelynek az is célja, hogy 

már középiskolás korban népszerűsítsék a kutatói életpályát, és az évek során kutatóvá érett 

diákok mutassák meg egykori iskolájuk mai tanulóinak a tudományos gondolkodás értékeit, a 

kutatás világát előadások és az azokat követő beszélgetések formájában. 

 

A mi RoboCup közösségünk is egy világméretű kutatói-oktatói projektben vesz részt már 14. 

éve.  

 

Az Akadémia Alumni programjához csatlakozóan hívtuk meg Bessenyei Balázs Donátot a 

rendezvényünkre, akit a Nyíregyházi Robot-intelligencia Tudományos Diákkörünk alumni 

diákjaként köszöntöttünk. 

Balázs a programnak megfelelően népszerűsítette a tudományos életpályát, beszámolt a 

munkásságairól a Nyíregyházi Robotintelligencia Diákkörtől kezdődően az IBM Magyarország 

szoftverfejlesztő osztályáig. 

 

A workshopon részt vett László Róbert mentor tanár és csapata, az ORKA csapat Budapestről. 

Kérésünkre beszámolót tartottak a RoboCupJunior Rescue Simulation ligában szerzett 

élményeikről, amin nyáron vehettek részt online formában. 

 

Abán Csaba, az NJSZT Robotika szakosztály társelnökével ötletelhettünk a 

Mirk2020Nyíregyháza versennyel kapcsolatban, ha fennáll a vírusveszély még tavasszal, mi 

lenne a B-terv. Több ötlet is született, erről még tartunk további megbeszéléseket, hogy 

kiforrjon a versenyszervezés egy stabil formája. 

 

Kacérkodtunk a gondolattal, hogy magasabb szintre emeljük a RoboCup Nyíregyházi 

versenyeit dr. Dezső Gergely Nyíregyházi Egyetem Műszaki Alapozó, Fizika és 

Gépgyártástechnológia Tanszék tanára és a Magyar Robot Kupa Alapítvány elnöke jóvoltából, 

aki ismertette a nem olyan régen, 2006-ban indult RoboCup@Home lehetőségeit. Három al-

liga van jelenleg ebben a versenyszámban: Domestic Standard Platform, Social Standard 

Platform és Open Platform. Kvalifikáció ugyan nincs külön ehhez a versenyhez, de az 

előírásoknak meg kell felelni, és valljuk be, igen nagy lehetőségeket rejt magában a mindenféle 

háztartási, egészségügyi, oktatással kapcsolatos robotok fejlesztése és megépítése, nem 

beszélve arról, hogy elég látványos is, és nagy közönséget vonz, mivel a legtöbb RoboCup 

ligával ellentétben ennek nincs felső életkorhatára. A sok lehetőség miatt mindenkinek 

megtetszett a felvetés, hogy vezessük be a nyíregyházi versenyprogramba, bevonva ezzel az 

egyetemistákat és a felnőtteket a RoboCup világába. 

 

Kaptunk néhány tanácsot Bakti András Tamástól, aki a Nyíregyházi Széchenyi István 

Technikum és Kollégium tanára és mentora, hogyan készülhetünk az RMRC (Rapidly 

Manufactured Robot ChallengeI) Rescue liga kihívásaira. Bemutatta a már elkészült robotjaikat 

és működésüket. Viszonylag új versenyről van szó, mert még csak 2017-ben alakult a 

RoboCupRescue speciális ligájaként. Ez a verseny arra ösztönzi a csapatokat, hogy 

dolgozzanak ki megoldásokat olyan problémákra, amelyek magukban foglalják a nehéz terepen 



történő vezetést, a környezet érzékelését, a tárgyak felvételét és szállítását, mindezt autonóm 

módon. A középiskolásoktól a végzős hallgatókig és a pályakezdő kutatóknak egyaránt szólnak 

ezek a kihívások. 

A 3D-s nyomtatás, a lézervágás és az olcsó költségek, az általánosan elterjedt érzékelők, a 

számítástechnika az elektronika csökkenti a belépés akadályát. 

Ezen a vonalon is folynak még további megbeszélések arról, hogy Nyíregyházán is indítsunk 

ilyen versenyeket. 

 

Pacsuta Tibor mentor tanár, a Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium tanára ismertette 

a soccer ligában idén bevezetett szabályváltozásokat, mire figyeljenek a profi csapatok, és azok 

is kaphattak jó ötleteket, akik még most próbálnák megismerni a soccer liga rejtelmeit, ugyanis 

előadásában nemcsak a szabályokról mesélt, hanem hogy hogyan kezdjünk neki egy ilyen 

projektnek, a robotépítésben, és a programozási technikákban egyaránt. 

 

A CoSpace Rescue Liga tapasztalatairól is hallhattunk Jurás László mentor tanár, a kisvárdai 

Szent László Katolikus Gimnázium tanára jóvoltából, aki lányával részt vett a Virtual 

RoboCup-Asia 2020 ezen versenyén. Megismerhettük a verseny lehetőségeit, ami 2 ligában 4 

korosztály számára volt elérhető. Mintegy 600 résztvevő 25 régióból szerepelt ezen a 

versenyen, ezek a számok is jól mutatják, hogy elég széles körben érdekelt ligákról van szó.  

Az online meeting végén Simon Béláné dr., a Robot-intelligencia Tudományos Diákkör 

alapítója és helyi képviselője röviden ismertette a RoboCupJunior-nak, az OPENCV RPi4-re 

történő installálás folyamatát tartalmazó dolgozatát, melyet azok számára készített, akik még 

nem tagjai a magyar robot kupa közösségének, és szándékoznak belépni. Ezzel is segítve őket 

a kamerahasználatban majdani robotjaikon. Az általa mentorált csapat négy tagjával együtt 

bemutatták előkészületeiket az onStage ligára: a robot szereplők fejlesztésében az RPi4 

alkalmazásában végzett hardver és szoftver munkálataikba kaphattunk betekintést. 

 

Záró gondolatok: 

 

▪ Az előadás rögzítve lett videóra, bármikor visszanézhető. Egy, a tagok számára elérhető 

felületen később közzétesszük. 

▪ Fórumot fogunk létrehozni a szakmai tapasztalatok megosztására, hogy ezekben a válságos 

időkben is tudjunk ötletelni, és ne csak a workshopokon.  

▪ Az Alumni programban résztvevő tagok számát szeretnénk növelni a tudományos élet 

népszerűsítése érdekében. 

▪ Bessenyei Balázst szeretnénk felkérni a MIRK nagyköveti tisztségére, hogy 

közbenjárásával még nagyobb körben ismertté váljanak e tevékenységek. 

▪ Megállapodás történt a MIRK minősítő ligáinak bővítésére az @HOME és a RMCC 

ligákkal – bevonva ezzel az egyetemistákat is. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. november 23. 
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