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Robotika és a térképészet találkozása 

Pályázat száma: NTP-MTTD-20-0158

Pályázati program lényege: 

A régi -- jelen esetben egy kézzel készített térkép -- és az új -- egy ro-
botkaron működő pointer -- találkozása, ahol a térképekhez kapcsolódó 
adatbázisokból különböző helyszínekre lehet rákeresni, melyeket a poin-
ter megmutat a térképen. Ez egy olyan, tartalmában újszerű vállalkozás, 
amely magában hordozza a felfedezés örömét. A vállalt 60 órás képzés, az 
ott létrehozandó interaktív alkotás az élményszerzés és a digitális kom-
petenciák nélkül nem valósulhat meg. 

Program célja: 

A projekt célja egy főként a robotika (programozás) és vizuális (grafikai) 
készségek, képességek, csoportmunka és a kreativitás fejlesztését előse-
gítő új technikai megoldást megvalósító innovatív termék létrehozása. 
A műhelymunka komplex 30 órás tehetségfejlesztő program keretében, 
két 6 fős csoportban történik. A pályázat során Lego EV3 robotfejlesztő 

rendszerek segítségével és 3D nyomtatott alkatrészek felhasználásával a 
diákok elkészítenek egy komputervezérelt robotikai mutató eszközt, ami 
az alá helyezett térképen megjelöli a kívánt településeket. Későbbiekben 
a rendszer továbbfejleszthető, hogy pl. látványosságokat és nevezetes tör-
ténelmi események helyszínét is képes legyen megmutatni. Az elkészült 
eszköz oktatási célokra is alkalmassá tehető. Az eszköz megtervezése és 
programozása a térinformatikai és robotikai képességeket és kompeten-
ciákat fejleszti a humán tudással karöltve. 



Magyarország el miniature

A projekt maga arról szól, hogy Magyarországot megcsináljuk kicsiben, 
és egy robot kart építünk hozzá. Az ötlet eleve több éve készült, de csak 
most jutottunk odáig, hogy meg is csináljuk. Én 9.-es vagyok, és jól jött, 
hogy kicsit jobban megismerjem a sulit, a többi diákot és tanárt is. A ro-
botkart legoból csináltuk, a kicsi Magyarországot pedig 3D nyomtatóval. 
Minden székhelynek csináltunk egy jellemző elemet rá. Én a különböző 
elhelyezkedéseket rajzoltam körbe, és jelöltem meg, hogy minek hol kell 
lennie. Nem voltunk sokan, ami jó volt, jól működött az összhang.
Mindenféle szakról jöttek emberek. Én például grafikus vagyok, de voltak 
info szakosok is, akik egy app-ot csináltak a robot karhoz, hogy telefonról 
lehessen írányítani a robotot. Két tanár volt velünk, akik a robot építésé-
ben és az app megcsinálásában is segítettek.
Jól szórakoztunk, és a kreativitásomat is ki tudtam hasznosítani. Remé-
lem, hogy lesz még ilyen, én szívesen mennék.

Fodor Szilvi
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Magyarország térkép

Nagyon vártam a Magyarország térkép projektet, mivel én és egy osz-
tálytársam találtuk ki még kilencedikben. De sajnos a pandémia miatt 
nem sikerült időben megvalósítanunk. A most látható elkészült projekt 
előtt nem csak egy tervünk volt. Viszont nagyon elégedett vagyok azzal, 
ami lett, és megérte várni rá. Mivel ez nem egy kis projekt volt, így 12-en 
dolgoztunk vele folyamatosan. Szabadidőnket nem kímélve, mivel isko-
lánknak felkészültségi szintje tökéletes a projekt megvalósításához, hi-
szen van 3D-s nyomtatója az iskolának. Ezért semmi nem akadályozott 
minket a project kivitelezésében. Első feladatunk, hogy melyik megyét 
mivel reprezentáljuk pl. Budapest -- Parlament, ami szoros versenyben 
állt a Szabadság-szoborral, de végül az Országház mellet döntöttünk. A 19 
megyét reprezentáló épületek lemodellezését felosztottunk a leglelkesebb 
diákok között. Én a Székesfehérvári országalmát modelleztem. Minden 
megyeszékhelyet próbáltunk a legjellemzőbb épülettel ábrázolni, így vá-
lasztottuk a veszprémi viaduktot. A térkép megalkotásával egy probléma 
volt, mégpedig az, hogy a 3D-s nyomtatók maximum 20cm x 20cm x 
20cm-ben tudnak nyomtatni. Így hát részletben tudtuk csak kinyomtatni, 
amit utólag összeragasztottunk, majd a grafikusok kifestették. És ezzel a 
művelettel az én munkám véget is ért. Összeségeben nekem nagyon tet-
szett a projekt, rengeteg élménnyel gazdagodtam és megannyi szakmai 
tapasztalatot szereztem.

Bordás Tamás
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Festékanyag kencézése hat darab műanyagra

Amikor megbeszéltük, hogy a projekt ezen részét mi készítjük el négyen, 
arra számítottunk, hogy csak egy órát fog igénybe venni, viszont az egy 
órából nyolc óra lett, aminek kifejezetten örültünk, mert egész nap fest-
hettünk. Amikor megkaptuk a makettet, az első dolgunk az volt, hogy 
eltávolítsuk a felesleges részeket. Ez könnyen is ment egy darabig, ami-
kor elértünk a medve aljához. A felesleges részt másfél órába telt eltávo-
lítani egy fúróval, mert bele volt olvadva a medve lábaiba az anyag, így 
elővettük a nem létező szobrász tudásunkat és kifaragtuk a lábait. Egész 
jól ment. Miközben mi fúrtunk, a másik két osztálytársunk lecsiszolta a 
többi darabka oldalát. Miután lecsiszolták, összeragasztották a térképet. 
Amíg száradt a térkép, kikevertük a színeket és kikerestük az épületeket, 
ami nem volt egyszerű, mert csak a megyeszékhely nevét tudtuk, és hogy 
valami híres épületről van szó. Az egyik tagunk jobban értett a festés-
hez, mint mi, ezért az ő tanácsára adtunk neki egy zöld alapszínt, és arra 
festettük rá a domborzat többi részét. Aztán a kikeresett képek alapján 
megfestettük az objektumokat, ami nem volt könnyű, mert mindig útban 
volt a másik, és nagyon kellett figyelni az apró részletekre. Például figyel-
mükbe ajánlom a Csiky Gergely Színházat. Míg festettünk, meglátogatott 

minket pár nyolcadikos diák, mert nyílt nap volt, ezért közben el is kellett 
magyarázni a projekt lényegét. Amíg az épületeket színeztük, ki kellett 
találnunk, hogy a térkép széle milyen színű legyen, ha már a jegesmedve 
barna lett. Amikor befejeztük a térképet hat és fél óra festés után, konsta-
táltuk, hogy nem is lett rossz, megcsodáltuk, megbeszéltük a többi taggal, 
hogy jó lesz-e, rábólintottak aztán elpakoltunk mindent,  és a térképet 
biztonságba helyeztük.
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Makettfestés Magyarország kicsiben

Arról szólt a projekt, hogy a Magyarország térképen egy robotkar segítsé-
gével meg tudjuk mutatni Magyarország nagyobb városait. Én a robotkar 
egy részét építettem, ami legóból készült, a térkép és a városok híres épü-
letei, amivel a városok helyét jeleztük, pedig 3D nyomtatással készültek. 
Először a legókészlethez tartozó robotot építettük meg, hogy gyakorol-
junk, csak ezek után kezdtük el megépíteni a robotkart, aminek az alját én 
építettem. Közben kinyomtatták a térképet, összeragasztották és kifestet-
ték. Az infósok programozták a robotot, és ők építették meg a robot többi 
részét. Az eredeti ötletet évekkel ezelőtt találták ki, de csak most került sor 
a megvalósítására. Nem voltunk sokan, de ez jó is volt így, mindenkinek 
megvolt a maga feladata. Élveztem a feladatot és az együtt töltött időt. 
Örülök, hogy részt vehettem benne.

Pálfalvi Sarolt  
Mivel négyünk közül én szoktam sokat festeni, egyéb apróságokat alkotni 
szabadidőmben, így arra a megállapodásra jutottunk, hogy én legyek a 
vezetője az országtérkép makettfestésének. Elsőször kellett egy sötétzöld 
alapszín, ami lefedte az egész térkép területét, ráadásul nagyon vastagnak 
kellet lennie ennek a rétegnek azért, hogy biztosan mindenhol fedje, ne 
maradjon egy apró rés sem. Ezután kellet egy világosabb szín a magasabb 
dombokhoz, aztán még világosabb, már egy kicsit sárgásabb árnyalatú az 
egyre magasabb pontokon, és a legmagasabb pontokon már egy barnás 
árnyalatú színt használtunk, tehát úgy nézett ki a színvilága, mint egy 
földrajzi atlasz domborzati térképe. Amint meglettünk a domborzat kifes-
tésével, neki is láttunk a városokat jelölő épületek kifestésének. Mivel nem 
voltunk benne teljesen biztosak, hogy melyik milyen színű, ezért előbb 
utánanéztünk, és csak utána álltunk neki. Négyünk között felosztotottuk 
munkát, mindenki legalább három épületet kifestett. Ez egy hosszú folya-
mat volt, mivel időt kellett szánnunk rá. Végig a precízségre törekedtünk, 
igyekeztünk a legapróbb részleteket tőlünk telhetően a legjobban kidol-
gozni, minél jobban hasonlítsanak az eredeti épületekhez. A végen még 
a szélét kifestettük szürkére, és a nap végére sikerült befejezni az egészet. 

Sárvári Péter



Térkép robot

Ezt a projektet még, amikor kilencedikesek voltunk, kezdtük el kidol-
gozni, és az évek alatt folyamatosan összeállt. Jó volt ezen dolgozni, mi-
vel folyamatosan új dolgokat tanulhattunk, és fejlődhettünk a választott 
szakmánkban. A 3D animátorok csináltak egy Magyarország térképet, 
melyre megformázták a fontos városaink legismertebb látványosságait. A 
grafikus csapat az elkészült térképet kifestette, és életet vittek az egyszí-
nű projektbe. Itt jön szóba az én segédkezésem, és szerintem a munka 
legizgalmasabb része, hiszen az iskola vett egy lego robotkészletet, me-
lyet az infós csapatnak kellett megépítenie és programoznia is. Kijelölt 
szombatokon volt lehetőségünk egy robotika tanár segítségével fejleszteni 
a robotot és tökéletesíteni, hogy mindig úgy működjön ahogyan azt mi 
elképzeltük. Így a munka legvégén jó átlátni, hogy mire volt szükségünk, 
és hogy miben kellett fejlődnünk, hogy mára befejezettnek mondhassuk a 
feladatunkat. Nagyon jó volt résztvenni ebben a projektben, örülök, hogy 
volt lehetőségem ilyen területen is tanulni.

Lázár Donát Barnabás

Robot lézeres térkép
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Nagyon élveztem a projektet és az elkészítés folyamatát. Voltak elakadá-
sok és technikai problémák, de végül minden probléma megoldódott. A 
folyamat élvezetes és gördülékeny volt. Új dolgokat tanultunk, és a saját 
előnyeinket és tudásunkat bevetve tudtunk mindannyian beleadni a kö-
zösbe. Dani tanár úr ösztönözte a lelkesedést és a csapatszellemet. Az el-
képzeléseinket sikerült megvalósítani. A robotikát segítő Obuch tanár úr 
nagy segítségünkre volt a komplikált technikai feladatok kivitelezésében. 
Segédkeztem a 3D modellekben, amelyek a térképre kerültek, és még a 
festésben is kivettem a részemet, ezzel életet lehelve a fehér, nyomtatott 
3D Magyarország térképe. A robotépítésben csak kis dizájnötleteket ve-
tettem fel, amelyek nem lettek végül megvalósítva. A projektben hasznos-
nak éreztem magamat, és szuper élmény volt részt venni benne. A követ-
kező projekteken is szivesen segétkezek.

Gajo Filip 



Robotika
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Ezt a projektet még 9.-ben találta ki két osztálytársam, de sajnos a covid 
incidens miatt elég sokat húzódott. Most 12.-ben jött el az idő, hogy ezt 
befejezzük. A megvalósításhoz külső segítségre volt szükség, amit meg is 
kaptunk. Ezzel a segítséggel már minden adott volt a projekt elkészítéséhez. 
Maga a projekt lényege az, hogy egy Magyarország térképen városokra 
tudjunk rámutatni. Ehhez egy lézer pointert használtunk egy robot karra 
erősítve, amit szintén mi építettünk legóból. A komplett megvalósítás 
3 hónapot vett igénybe. Ebben az időben hétvégén is bejártunk amikor 
csak kellett, és időnket nem sajnálva dolgoztunk. A programozás részét 
egy MIT app Inventor nevű programmal oldottuk meg, ebbe kellett egye-
sével betáplálni a koordináta rendszerbe elhelyezett városokat, amelyeket 
egy-egy nevezetességgel jelöltünk meg. Az egész projekt elkészítése alatt 
nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és nagyon élveztem az egészet.

Pál Balázs

Sulis projekt

A legutolsó szombati napon már a kész maketthez igazítottuk a robo-
tunkat. Ahhoz, hogy értsük, miért is olyan a makett, amilyen, szeretném 
felvezetni pár mondatban. Három szak tanulói dolgoztak a projekten. Az 
animációsok, a grafikusok és az informatikusok. Animációsként nekem 
az volt a feladatom szaktársaimmal, hogy a Blender nevű 3D programban 
modellezzük le a híresebb városokat. Miután készen voltak a modellek, 
amiket referenciák és Google Maps segítségével készítettünk, ráhelyez-
tük őket egy nagy Magyarország térkép 3D-s verziójára a programban, 
majd 3D nyomtató segítségével kinyomtattuk kisebb darabonként.  
Amikor készen lettek a különálló részek, összeragasztottuk őket. A grafi-
kusok a kész verziót megkapták és kifestették. Ezalatt az informatikusok 
összeépítettek egy lego robotot, amire egy lézer tollat ragasztottak mutató 
gyanánt, és programozással meghatározták, hogy a robothoz készített tel-
efonos alkalmazás segítségével a parancsszavak hatására adott városokra 
emelje a tollat, megvilágítva az alkalmazásban kijelölt célpontot. A szom-
bati napon ennek a korrigálásával és kijavításával foglalkoztunk, hogy a 
robot koordinátái szinkronban legyenek a térkép arányaival, méretével.

Vincze Vivien
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