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Sokszínű innovációs versenykínálat 
 
Napjainkban a tehetséggondozás számos formájával találkozhatunk. 
Gazdag palettáját találjuk a különböző művészeti ágakban a tehetségkutató 
és gondozó versenyeknek, talán elegendő, hogy ha példaként most csak a 
legnagyobb nyilvánossággal bíró „Virtuózok” versenyre utalok. A másik jól 
elkülöníthető csoportot az újszerű elgondolásokat új formában megvalósító 
vállalkozások, ifjú vállalkozók segítését célzó pályázatok, Startup versenyek 
alkotják. Egy jól körülhatárolható harmadik csoportot alkotnak a műszaki, 
természettudományos, matematikai és informatikai területekhez 
kapcsolódó tehetséggondozó versenyek, innovációs pályázatok. Ez 
utóbbiakat is több szempont szerint csoportosíthatjuk. Például kiírók 
szerint: 

 Tudományos testületek, akadémiai bizottságok által kiírt díjak: 
például: Szent-Györgyi Albert Fiatal Kutatói díj vagy a Gábor Dénes 
Díj. 

 Szövetségek által meghirdetett versenyek: 
például a hazánkban közel három évtizedes hagyománnyal 
rendelkező Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 
Verseny, melynek a Magyar Innovációs Szövetség a házigazdája. 

 Mozgalmakhoz, civil szervezetekhez is kapcsolódnak versenyek. Ezek 
közül talán a Kutató Diákok Mozgalma a legismertebb és a 
legnagyobb hagyományokra visszatekintő. 

 Intézmények – felsőoktatási, közművelődési – által meghirdetett 
versenyek: 
például a Budapesti Műszaki Egyetem nagy múltra visszatekintő 
versenyei. 

 Cégek, vállalatok által életre hívott innovációs versenyek: 
például az Ericsson, a Microsoft, a Sanatmetál, az Invitel vagy akár a 
Henkel ilyen jellegű versenyei. 

 
Az ötletgazdák, megvalósítók száma szerint: 

 Egyéni – kiscsoportos versenyek, ahol általában kétfős team 
indulása engedélyezett. 

 Csoportos – csapatversenyek, ahol a kiírások szerint 5-6 fős 
csapatok jelentkezését várják.  

 Terület/ tudományág szerint: 
 Egy konkrét területhez, problémához köthető felhívások, versenyek. 

Ilyenek általában a vállalatokhoz, cégekhez köthető kiírások, melyek 
döntően a profiljukhoz tartozó területeken várják az innovációs 
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ötleteket, illetve azok kreatív, újszerű megvalósítását vagy az ilyen 
ötleteket díjazzák. 

 Több tudományterületről lehet innovációkkal nevezni. Erre példának 
a már korábban említett Kutató Diákok Mozgalom versenyét lehet 
említeni, amely több tudományterületről, több szekcióba is várja az 
ötleteket. 

 A lebonyolítás módja szerint: 
 Egyfordulós verseny, melyeken az ötleteket díjazzák elsősorban. 
 Többfordulós. Ez általában két fordulót jelent, ahol az első 

fordulóban szereplő legjobb elképzelések továbbfejlesztéséhez is 
nyújtanak segítséget, és ezek után alakul ki a végső eredmény. 

 
További csoportosítási lehetőségek még, hogy mekkora a verseny területi 

hatálya (város, megye, régió, ország, nemzetközi), illetve hogy mindenki 
számára nyitottak, vagy van korosztályra, esetleg valamilyen képzésben 
részvételre megkötöttség. 

 
A XXI. század múzeumi kihívásai 
 
Az 1980-as 90-es évektől kezdődően a múzeumoknak megváltozott 
környezeti feltételekkel kellett szembesülniük: napjaink látogatói igényei 
nagymértékben különböznek azoktól, mint amilyeneket az előző 
nemzedékek során megtapasztalhattak. Ezért szükségessé vált, hogy egy 
új muzeológia fejlődjön ki, amely a múzeumok társadalomban betöltött 
szerepének változásán alapul (McCall & Gray, 2014). A XX. század második 
felének kezdetén a múzeumokat elavult, elitista és a modern világtól elzárt 
intézményeknek vélték, amelyekre felesleges pénzt költeni, hiszen a 
múzeumok csak egy szűk kör, társadalmi csoport igényeit elégítik ki. Ezen 
kihívás késztette a múzeumokat arra, hogy a XXI. század elején 
megváltoztassák a hozzáállásukat, valamint a színvonalukról alkotott 
elképzeléseket. A továbbélésükért fel kellett venniük a versenyt a turisztikai 
attrakciókkal annak érdekében, hogy megállják a helyüket az új 
körülmények között is (Hudson, 1977). 

Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a látogatók kulturális, 
iskolázottsági szintjében is változás történt azáltal, hogy a 
múzeumlátogatók műveltségi, iskolázottsági színvonala kiszélesedett. 
Meghatározó igénnyé vált, hogy a kiállított tárgyakat, eszközöket megfelelő 
jelentéstartalommal tudják felruházni. Az Eszterházy Károly Egyetem 
Varázstornya, amely az épület úgynevezett csillagász tornyában kapott 
helyet, a 2000-es évek elején már e korszerű elvek és szemlélet 
figyelembevételével újult meg.  

Egy 2016-os vizsgálat alapján (Bodnár, Jászberényi & Ásványi, 2017), 
mely a múzeumok látogatottságát meghatározó szempontokat is vizsgálta, 
a Varázstorony a látogatókat befolyásoló négy legfontosabb faktor 
tekintetében minden elvárásnak maximálisan megfelel. Így elhelyezkedése 
a városban központi, a kiállításnak egy történelmi épület ad helyet, a 
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bemutatott téma általános jellegű, valamint a kiállítások interaktívak. Míg 
a fennmaradás érdekében több múzeumnak egyéb attrakciókat kell 
megvalósítaniuk ahhoz, hogy bevonzzák a látogatókat, a Varázstoronynál 
ezt az attrakciót, korunkat több évszázaddal megelőzve, már az épület 
építői megtették. Az Eszterházy Károly püspök által építtetett Líceum 
csillagász tornya tetejére egy Camera obscura is került, mint tömegeket 
vonzó látványosság. A kiállítás tematikájának ugyancsak érdekessége, 
hogy az általános tendenciákkal ellentétben, miszerint az általános iskolás 
korig nő a gyerekek érdeklődése a múzeumi a kiállítások iránt, majd ez a 
középiskolás korra nagymértékben visszaesik, a varázstorony kiállításai, 
rendhagyó órái meg tudják szólítani a középiskolás korosztályt, és a 
pályaorientáció mellett a tehetséggondozásra, az innovatív gondolatok 
születésére, továbbvitelére is remek lehetőséget kínálnak. 

 
A Varázstorony Innovációs Projektverseny, mint komplex 
tehetséggondozó program 
 
Az EFOP-3.4.4. pályázat lehetőséget adott intézményünknek, hogy sajátos 
helyzetét kihasználva - egyetem, múzeum, egyetemi kutatóintézet, 
valamint együttműködő vállalatok és kamara összefogásával - egy unikális 
programmal jelenhessen meg a tehetségek felkutatása terén. Hiszen a 
múzeum inspiráló környezetet nyújt, az ötletek (innovációs projektek) 
kiteljesítésében a felsőoktatási intézmény humán kutatói és laboratóriumi 
erőforrásai állnak a rendelkezésre, az egyetem és a kamara pedig további 
bemutatkozási, illetve promóciós lehetőségeket nyújt a legeredetibb 
innovációk gazdáinak. A versenyben együttműködő iskolákkal élő 
munkakapcsolat alakul ki a közös tevékenységek során, melynek hozadékai 
a közös tehetséggondozó, támogató munka mellett a diákok számára 
továbbtanulási, életpálya építési lehetőségeket is nyújtanak. Mindezek 
alátámasztására szolgáljon a 2018/19-es tanévi felhívás: 

 
A program továbbfejlesztésének lehetőségei 
 
A különböző tehetségmodellek (Passow, 1958; Gagné, 2011; Renzulli, 
1978; Czeizel, 2004) sokrétűen megvilágítják a tehetségek típusait, fajtáit. 
Nyilván nagyon fontos az úgynevezett erősoldal fejlesztése, ugyanakkor 
tisztán látnunk kell, hogy ez a legtöbb esetben önmagában nem elég. A 
programunkban ott van a támogatás, népszerűsítés segítése, de 
ugyanakkor nagyon fontos az ezekre a kihívásokra irányuló a pszichológiai, 
mentális felkészítés is, melynek keretén belül a területtel foglakozó 
szakembereink segítségét is be kell építenünk a rendszerünkbe, csakúgy, 
mint a csaknem minden tehetségnél fellelhető gyenge oldalak feltárásában 
és azok csökkentésben, megszüntetésében. Őszintén reméljük, hogy 
munkánk sikeres lesz. 
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