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FÓKUSZBAN 

A tagokon a sor 

 

Kedves Jelenlegi és Jövendő Tagjaink! 

Aktív időszak következik a Társaság számára, melynek a csúcsa – és általában is a konferenciák 
hónapja a tudományos szervezetek körében – a november. Éves nagy konferenciánkat 
november 10-re szervezzük, a múlt évben bevált online formában. A pontos programról majd a 
következő hírlevelekben informálunk Benneteket – ami már most is publikus, hogy itt kerülnek 
kiosztásra a Neumann Társaság díjai, ezek a tudományos szakmai élet mérföldköveinek 
számító, hagyományos elismerések. Ti is jelölhettek, nagyon várjuk az október 15-ig beérkező 
jelöléseket, javaslatokat: Jelöljön Ön is! | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(njszt.hu) 

Az Infotérrel és az IVSZ-szel ismét keressük az Év Informatikai Újságíróját. Az elmúlt évben 
különösen fontos volt a hiteles, színvonalas újságírói munka, hiszen a digitalizáció áthatta, 

https://njszt.hu/hu/news/2021-09-17/jeloljon
https://njszt.hu/hu/news/2021-09-17/jeloljon
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
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áthatja mindennapjainkat. A Kovács Attila nevét viselő díjra is várjuk a jelöléseket! Kovács Attila 
díj – Az év informatikai újságírója | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

Ez a november annyiból is különleges, hogy véget ér a Neumann Társaság egy hároméves, 
megújító, sok újdonságot hozó időszaka. Mindent elkövettünk, hogy szakmai fórum jellegünket 
erősítve az informatikai közösségek közössége legyünk a 2020-as években is. Várhatóan 
november végén tartjuk tisztújító közgyűlésünket – értékelhetitek munkánkat, egyben megvan 
a lehetőség új tisztségviselők jelölésére is. 

A Jelölőbizottság elnöke Váncza József, titkára szakmai igazgatónk, Tihanyi Zoltán. 
Keressétek őket bizalommal! A tisztújítással kapcsolatos információkat az Egyesület Online 
felületén Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (egyesuletonline.hu) tesszük közzé. 

Szalay Imre 

ügyvezető igazgató 

 
 

 

HÍREK 

Új alelnök és új főtitkár a CEPIS-nél 

 

A professzionális informatikai társaságokat 
tömörítő CEPIS-nél (Council of European 
Professional Informatics Societies) új alelnök 
és új főtitkár kezdte meg a munkát. A főtitkár az a 
Jakub Christoph lett, aki korábban az EDCL/ICDL 
világban szerzett tapasztalatot, 2020-ban az ECDL 
vizsgaközponti fórumon találkozhattunk vele, mint 
a nemzetközi ICDL európai vezetőjével, 
személyesen is. A digitális kompetenciák 
terjesztésével kapcsolatos ismeretei segítik majd a 
CEPIS missziójának megvalósítását. A CEPIS-nek a 
Neumann Társaság is aktív tagja, így kiemelten 
várjuk az együttműködést. 

Az új alelnök, Declan Brady a külső érdekelt 
felekkel való kapcsolattartásért és a 
stratégiaalkotásért felel majd. 

Sok sikert kívánunk az új vezetőknek! 

New appointments at CEPIS - CEPIS 

 
  

https://njszt.hu/hu/news/2021-09-17/kovacs-attila-dij-az-ev-informatikai-ujsagiroja
https://njszt.hu/hu/news/2021-09-17/kovacs-attila-dij-az-ev-informatikai-ujsagiroja
https://egyesuletonline.hu/asp
https://cepis.org/new-appointments-at-cepis/


Sport & IT Meetup kedvcsináló 

 

Jövő hét csütörtök délután ismét a Zoomon 
találkozunk, folytatódik a Neumann Társaság 
meetup sorozata! Sport-e az e-sport? Fogunk-e 
robotgladiátorokat nézni a TV-ben? Miért kell a 
sporthoz IT? Melyek a legnagyobb sikerek a 
magyar sportinformatikában?  

Vendégünk Dénes Ferenc sportközgazdász, a 
Champion Consulting vezetője, a DJP digitális sport 
témáinak szakmai vezetője, aki számos egyetemen 
és sportszervezetben tart előadásokat, mellette 
maga is komoly sportrajongó. Beszélgethetünk 
még Túróczy Gáborral, aki egy sikeres magyar 
kisvállalkozás, a Webpont Kft irányítója – és még a 
legendás Los Angeles Lakers baseball meccseiben 
is van szerepe, mert a csapat felhasználja az online 
adatelemzéseik eredményét. Megszólal továbbá 
Hirsch Gábor, a jól ismert IT biztonsági 
szakember, a Thales Group hazai képviselője, akit 
most másik szerepben ismerhetünk meg: az IT 
lehetőségeit használó triatlonistaként! 

Még lehet regisztrálni! 

Meeting Registration - Zoom 

 
 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

A diákolimpia sava-borsa: a találkozás 

 

Lezárult idén az informatikai diákolimpiák szezonja. 
Ahogy a Qubit kiváló áttekintéséből is kiderül, igen 
sikeres időszakon vagyunk túl ( Egy arany-, négy 
ezüst- és öt bronzéremmel zárták a magyar 
fiatalok az informatikai diákolimpiák szezonját - 
Qubit ), de nem pihenhetünk, már kezdődik a 
felkészülés a következő diákolimpiákra.  

IOI, CEOI, eJOI, EGOI… - a versenyek közötti 
kiigazodást egy kis történeti áttekintéssel is 
segítjük ( Tudományos olimpiák | LinkedIn ), a 
háttérben zajló munkákról pedig a CEOI után 
beszélgettünk Erdősné dr. Németh Ágnessel, az 
NJSZT tehetséggondozásért felelős alelnökével. 
Nemcsak kulisszatitkokba avatott be minket, de 
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abba is, hogy mi az igazi motiváció a nemzetközi 
versenyekben. 

A diákolimpia sava-borsa: a találkozás | Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

Ezüstérmes – és rajong a Metallicáért 

 

Németh Márton egy gyönyörű ezüstérmet hozott 
nekünk a CEOI-ról. Az értelmes, magabiztos 
fiatalember természetesen már nem az első 
versenyen vesz részt versenymozgalmunkban.  

Nemcsak az algoritmikus gondolkodás mestere, de 
egy érdeklődő, széles látókörű fiatalember. Vele is 
a CEOI után és a CEOI-ról beszélgettünk – és még 
egy kis listát is adott kedvenc filmjeiről és zenéiről. 

Ezüstérmes – és rajong a Metallicáért | Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

Szakkörök és a MESTER 

 

Sok élmény, tanulság, egy jövendő pályához kellő kapcsolat – és az egyén épülése az izgalmas 
feladatok által. Mindezért érdemes részt venni a hazai versenyeken, melyek a kellő alapot 
jelentik a nemzetközi versenyekre való továbblépéshez. Szeretnél diákolimpikon lenni? Előtte a 
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magyar versenyeken mérettesd meg magad. Az eredményes felkészülést segítendő továbbra is 
tartunk online programozási szakkört azoknak, akik a Nemes vagy az OKTV döntőjére 
pályáznak, 
http://tehetseg.inf.elte.hu/szakkorok.html 

A szakkörök időpontjai: 
2021. november 5 14:00-17:00 
2021. december 3 14:00-17:00 
2022. január 14 14:00-17:00 
2022. január 28 14:00-17:00 
2022. február 18 14:00-17:00 
Jelentkezni e-mail-ben lehet a zsako@inf.elte.hu címre írt levéllel.  

Ajánlunk egy Gyakorlófelületet is diákoknak, folyamatos online értékeléssel, tanároknak 
hozzáféréssel a diákok munkáihoz - https://mester.inf.elte.hu/ 

A Mesterről még 2020-ban, a #maradjotthon idején készítettünk egy összefoglalást, érdemes 
elolvasni: A Mester a karanténban is mester | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(njszt.hu)  

 
 

 

ECDL 

ECDL Tanévkezdő – új utak, új kapcsolódások 

 

Az előadások megtekinthetők az NJSZT YT-csatornán! 

Nagy sikerrel zajlott ECDL Tanévkezdő konferenciánk – olyan neves előadókkal, mint a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, az Informatika és 
Számítástechnika Tanárok Egyesülete főtitkára és a NISZ Zrt. nyílt forráskódú 
rendszerekért felelős vezetője. A mintegy 150 résztvevő 90%-a az elejétől a végéig kíváncsi 

http://tehetseg.inf.elte.hu/szakkorok.html
mailto:zsako@inf.elte.hu
https://mester.inf.elte.hu/
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volt az online programra – a tartalmi visszajelzés szerint pedig 10-es skálán 8-asra értékelték a 
tanácskozást. Okulunk a kritikákból is: épp a sok tartalom miatt kevés idő jutott 
kommunikációra, tervezünk egy interaktívabb fórumot is. 

ECDL Tanévkezdő – új utak, új kapcsolódások | Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (njszt.hu)  

 
 

 

SZAKOSZTÁLY 

Fuzzy Társaság Ifjúsági Díj 

 

Egyik legaktívabb szakosztályunk, a Magyar 
Fuzzy Társaság a lágy számítási módszerek 
területén nyújtott kutatási-tudományos 
teljesítmények elismeréseként MFT ifjúsági díj 
adományozását tervezi idén is, mégpedig 
felsőoktatásban tanulók és PhD-hallgatók számára.  

Várjuk a fiatal kutatókat a Neumann Társaság 
sorába is!  

Pályázati feltételek és határidő: 

Magyar Fuzzy Társaság Ifjúsági Díj | Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

Saját témaspecifikus szekció a SISY 2021-en 
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A Magyar Fuzzy Társaság sikeres hozzájárulása a nemzetközi konferenciához: megrendezésre 
került egy témaspecifikus szekció, Lágy számítási módszer alapú kockázatkezelés címmel.  

A további szekciókról, témákról Dr. Laufer Edit beszámolójában olvashatunk a 2021. 
szeptember 16-17. között, immár 19. alkalommal megrendezett IEEE International 
Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) elnevezésű nemzetközi 
konferencia kapcsán. 

Saját témaspecifikus szekció a SISY2021-en | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(njszt.hu)  

 

ESCIM 2021 konferencia 

 

Időpont: 2021. október 3-6. 

Szakértőink képviseltetik magukat az idén 
Budapesten megrendezésre kerülő 13th 
European Symposium on Computational 
Intelligence and Mathematics nemzetközi 
konferencián is, melynek szervezésében is részt 
vállalnak.  

ESCIM 2021 | 13th European Symposium on 
Computational Intelligence and Mathematics 
(ESCIM 2021). Budapest (Hungary). October 3rd-
6th, 2021 (uca.es) 

 

 

Guld Ádám sikere 

 

Egy örömhír egy másik aktív szakosztályunk, az e-
Hétköznapok egyik legaktívabb képviselőjétől!  

Guld Ádám, a PTE Média és Kommunikációs 
tanszék adjunktusa, az e-Hétköznapok szakosztály 
titkára 3 évre az MTA ösztöndíjasa lett.  

Guld Ádámot legutóbb a szakosztály 
pandémiahatásokkal kapcsolatos workshopján 
hallhattuk előadni - eHétköznapok találkozó – 
Pandémia 2 | Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (njszt.hu) -, de korábban 
középiskolákban is szívesen velünk tartott – és az 
influencer-jelenség kapcsán fejtett ki 
ismeretterjesztő munkát. 
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Továbbra is számítunk Ádámra – és gratulálunk az 
ösztöndíjhoz! 

 

e-Hétköznapi gondolatok 

 

Mindig élvezet Talyigás Judit – e-Hétköznapok 
Szakosztályunk elnöke – elmélkedéseit, 
töprengéseit olvasni. Most Baracsi Katalin 
internetes jogásszal közösen a képek és más 
művek szabad felhasználása kapcsán 
morfondírozik.  

A téma az informatikai örökség kapcsán – 
digitalizációs tevékenységeink kapcsán – minket is 
kiemelten foglalkoztat, várjuk a szerzői- és 
személyiségi jogi észrevételeket. 

Reméljük, ezt a remek fotót jogszerűen közöljük 
Talyigás Juditról – de mindenképp jóhiszeműen! 

TALYIGÁS JUDIT – BARACSI KATALIN Szabadon 
használhatom? Vagy még se?  És ha engedik? - 
kerekasztal-mp.hu 

 

OGIK 

 

Az OGIK ma már egy brand, a patinás sorozat 
mindig tud újítani: idén nagy hangsúlyt fektet az 
aktuális kérdésekre, különösen a COVID-19 járvány 
gazdasági és társadalmi hatásaira, az üzleti szféra 
informatikai kihívásaira, az oktatási- és 
munkamódszerekben széleskörűen alkalmazott 
online megoldásokra. 

Figyelem! Október közepéig adhatóak le az 
absztraktok GIKOF szakosztályunk nagy 
tanácskozásához, a 17. Országos 
Gazdaságiinformatikai Konferenciához.  

17. OGIK Országos Gazdaságinformatikai 
Konferencia | Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (njszt.hu) 
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Neumann Kollokvium beharangozó 

 

1970 (!) óta rendezzük meg a Neumann Kollokviumot, amely idén Orvos-biológiai 
Szakosztályunk mellett a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara és a VEAB 
Egészségügyi Informatikai Munkabizottsága szervezésében valósul meg, 34. alkalommal! 

A veszprémi, hibrid (jelenléti és online) rendezvényre még van idő (december 3-4), de az 
absztraktok leadási határideje már közel van, október 15.! 

A pandémia idején különösen fontos seregszemle szeretettel várja az egyetemek, 
kutatóintézetek, egészségügyi intézmények, ipari partnereknél működő műhelyek 
bemutatkozását – a kapcsolódó kiállítótér ideális a piaci szereplők megjelenésére is! 

Neumann Kollokvium (2021) (njszt.hu)  

 
  

http://neumann-kollokvium.njszt.hu/


MÜM-SZÁMTI konferencia Obádovics J. Gyulával! 

 

Időpont: szeptember 24. 

Az Országos Vezetőképző Központot (OVK) 1967-
ben alapították a munkaügyi miniszter felügyelete 
alatt. A korszerű oktatás megteremtéséhez egy ICL 
1905E típusú nagy kiépítettségű angol 
számítógépet helyeztek üzembe. Számos 
nagyvállalati rendszer fejlesztése indult meg. A 
gyors fejlődésnek teret adva 1970-ben 
leválasztották a számítástechnikát az OVK-ról, és 
MÜM SZÁMTI néven, Obádovics J. Gyula 
matematikus vezetése alatt az egyre növekvő 
igények kielégítésére megduplázódott az itt 
dolgozó szakemberek létszáma. 

Hogy hogyan folytatódik a történet? Kiderül 
Informatikatörténeti Fórum szakosztályunk 
rendezvényén, ahol az iTF legendás tiszteletbeli 
elnöke, Obádovics J. Gyula is az előadók között 
lesz! 

Bemutatkozik a MÜM SZÁMTI – jelenléti és online 
iTF rendezvény | Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság (njszt.hu) 

 

Robolimpia 

 

Robotszumó, vonalkövető robotok versenye és 
mikrovezérlő alapú, beágyazott projektek 
bemutatója – elsősorban Vas megyei fiatalokat 
várunk a Második RobOlimpia versenyre! 

A jelentkezési határidő: 2021. október 21.! 

Második Szombathelyi RobOlimpia | Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu) 
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ÖRÖKSÉG 

Kutatók Éjszakája - Budapest 

 

Szeptember 24-én, a Kutatók Éjszakáján idén 
Budapesten is találkozhatunk, a Pázmány Péter 
sétányon, az ELTE Informatikai Kar 
könyvtárában! 

16 és 20 óra között kipróbálható, régi 
videojátékokkal várjuk a retro esportok 
szerelmeseit. 

Képes Gábor kollégánk a videojátékok 
történetébe avatja be az érdeklődőket 17 órakor és 
19 órakor kezdődő előadásaiban: a Pongtól a 
Space Invadersen keresztül a Tetrisig – és tovább! 

18 órakor Juhász Gergő, a Játékoslét 
kutatóközpont munkatársa lesz vendégünk, Játék 
az élet, anyu laptopjától az e-sport bajnokságokig 
címmel ő már a jelen videojátékos színtereibe 
enged betekintést. 

Az ELTE IK előírásainak megfelelően maszkban, 
védettségi kártyával lehet részt venni a 
programon. 

Regisztráció: 

Kutatók Éjszakája – 2021. szeptember 24-25. 
(kutatokejszakaja.hu) 

 
  

https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag/videojatekok-regen-es-most-kultikus-gepek-es-bajnokok-jatekos-delutan-a-neumann-tarsasaggal
https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag/videojatekok-regen-es-most-kultikus-gepek-es-bajnokok-jatekos-delutan-a-neumann-tarsasaggal


Kutatók Éjszakája - Szeged 

 

Természetesen Szegeden, állandó kiállításunkban 
is várjuk a Kutatók Éjszakája közönségét. Időszaki 
kiállításunk, a Telefónia 1890-1980 kapcsán 
értő szakemberek tolmácsolásában hallhatunk 
sztorikat a vezetékes telefon, a telefonközpontok, a 
tantuszos fülkék, sőt! a távírók világáról, de még 
egy retró, de sci-fibe illő videofon is látható. 

Egyes eszközök alkalmanként ki is próbálhatóak! 

Kutatók Éjszakája – 2021. szeptember 24-25. 
(kutatokejszakaja.hu) 

 

 

Sir Clive Sinclair (1940-2021) 

 

Szomorúan értesültünk róla, hogy elhunyt az otthoni számítástechnika egyik legismertebb 
pionírja, Sir Clive Sinclair. A 81 éves korában meghalt feltaláló olcsó, mégis elegáns – és 
főleg megdöbbentően miniatűr gépeivel lopta be magát egy nemzedék szívébe.  

https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag/telefonia-idoszaki-kiallitas-az-itk-ban
https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag/telefonia-idoszaki-kiallitas-az-itk-ban


A Telex nekrológja a 80. születésnapjára írt köszöntőnket is idézi, amelyben összeszedtünk 
néhány gondolatot, hogy mit tanulhatunk a zseniális feltaláló-üzletembertől. 

Köszönünk mindent, Sir Clive! 

Telex: Meghalt Clive Sinclair, a ZX Spectrum megalkotója  

 

Primo - megfizethető számítógép a SZTAKI mérnökeitől 

 

A Primo a hazai számítógépgyártás egyik igazi 
különlegessége, amit a nyolcvanas évek 
Magyarországán megfizethető hobbiszámítógépnek 
szántak a SZTAKI mérnökei. Mint ilyen, egyedülálló 
kísérlet volt - a neve is ezt sugallja, ami olaszul 
elsőt jelent. Manno Sándor fejlesztőmérnök, aki 
maga is dolgozott a Primón, a gép történetéről, 
működéséről és felépítéséről beszél majd a Kutatók 
Éjszakáján, bemutatva magát a klasszikus gépet is. 

Jó szívvel ajánljuk a SZTAKI programját a Kutatók 
Éjszakáján! 

https://www.sztaki.hu/kutatok-ejszakaja#primo 

 
 

 

PARTNEREK 

ECSM 2021 

 

Idén is lesz Kiberbiztonsági Hónap, amely 
nagyon jelentős küldetést valósít meg az IT 
biztonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztésében 
– fontos, mert sok csapdát rejt a mindennapi 
nethasználat is. 

Immár hagyományos módon a Neumann 
Társaság is csatlakozik a 
programsorozathoz. Tervezett programunk 
szervezés alatt, címe: Informatikai biztonság a 
felhasználók számára – közérthetően, online 
esemény (Zoom platformon), időpont: 2021.10.14, 
14-17h 

Tervezett témáink: 

https://telex.hu/tech/2021/09/16/clive-sinclair-zx-spectrum-szamitogep-feltalalo-halal
https://www.sztaki.hu/kutatok-ejszakaja#primo


• Elektronikus aláírás és 
dokumentumhitelesítés a mindennapokban 

• A biometrikus azonosítás felhasználása  
• Digitális személyazonosság 

Az ECSM programtáblázata folyamatosan frissül, a 
jelen állapot itt látható: 

Európai Kiberbiztonsági Hónap Magyarország - 
ECSM Hungary (kiberhonap.hu) 

 

Megvan, kik nyerték a civil díjakat 

 

Közel 130 jelentkezés érkezett a Civil Díj pályázatra, amelyen a 2020-as év legsikeresebb civil 
programjait kereste a NIOK Alapítvány, szervező partnere, a Civil Iránytű Alapítvány és a 
szakértőkből álló zsűri.  

A döntőbe került 27 szervezet közül nyolc vehetett át díjakat a díjátadó eseményen. 

Gratulálunk a díjazottaknak, készen állunk az együttműködésre közös ügyek, pl. a digitális 
kompetenciák terjesztése területén! 

Hírek - Civil Díj 2021 - Íme a tavalyi év legjobb civil kezdeményezései - nonprofit.hu  

 
  

https://kiberhonap.hu/
https://kiberhonap.hu/
https://www.nonprofit.hu/hirek/Civil-Dij-2021-ime-a-tavalyi-ev-legjobb-civil-kezdemenyezesei


MENTA 

 

Időpont: szeptember 23-24. 

Új személyes találkozón jönnek össze az IT vállalkozások vezetői, szakértői, melyen átadják a 
Gyurós Tibor-díjat is.  

A díjazottról mi is hírt fogunk adni a Neumann Társaság Facebook-oldalán! 

IVSZ MENTA Konferencia 2021 • IVSZ  

 

Lemre emlékeztünk 

 

A Neumann120-ra való készülés kapcsán is 
érdekes megnézni a neves lengyel sci-fi íróra 
emlékező centenáriumi oldalt: Homepage - THE 
LEM YEAR (lem2021.org) .  

A lengyel eseménynek volt magyar „leágazása” is: 
a Felczak Műhelynek köszönhetően 
Lengyelország nagykövete, Jerzy Snopek, a 
veterán magyar sci-fi író, Nemere István és 
marketingigazgatónk, Képes Gábor beszélgettek 
a tudományos-fantasztikus íróról Lovászy László 
jövőkutató moderálásában.  

A teljes beszélgetés visszanézhető: 

Felczak Műhely vol. 7 - YouTube  

 

https://ivsz.hu/esemenyek/menta-2021/#a-konferenciarol
https://lem2021.org/
https://lem2021.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UIAgZL_b7nc


Gordon Győri János könyvbemutatója 

 

Időpont: szeptember 30. 

A MATEHETSZ gondozásában megjelent Gordon 
Győri János Tehetségek - együtt című könyve. A 
kötetet a Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium nagytermében mutatják 
be, a kiemelt vendég Lovász László, Neumann 
professzori címmel kitüntetett,  Abel- és Wolf-díjas 
matematikus. 

A kötet a Fazekas Gimnázium első speciális 
matematika tagozatos gimnáziumi osztályáról szól, 
tehetségpedagógiai szempontból. Mindenkinek 
ajánljuk! 

Ahogy a századelőn Rátz László tanítványai 
(köztük Neumann János) adtak okot a 
büszkeségre a Fasori Evangélikus Gimnáziumnak, 
napjainkban a Fazekas lehet büszke a náluk 
tanultakra: köztük Lovász Lászlóra! 

tehetsegek_6.pdf 

Tehetségek együtt könyvbemutató - Regisztráció | 
tehetseg.hu 

 

Országos IT Megmérettetés 

 

Időpont: október 14. – 

„Sportolóként megtanultam, hogy folyamatos 
fejlődés, tanulás nélkül pillanatok alatt 
lemaradhatunk, műszaki menedzser tanulmányaim 
révén pedig pontosan látom, hogy mindezek 
elengedhetetlenek az informatika területén is.” – 
mondja Cseh László úszóbajnok, a verseny 
fővédnöke.  

Több mint két tucat témakört feldolgozva ad 
lehetőséget a fejlődésre a Megmérettetés. 

Legfontosabb tudnivalók - OITM 2021 
(megmerettetes.hu) 

 

 
  

https://tehetseg.hu/sites/default/files/tehetsegek_6.pdf
https://tehetseg.hu/tehetsegek-egyutt-konyvbemutato-regisztracio
https://tehetseg.hu/tehetsegek-egyutt-konyvbemutato-regisztracio
https://megmerettetes.hu/tudnivalo/
https://megmerettetes.hu/tudnivalo/


TETSZETT A HÍRLEVÉL? TÁMOGASD MUNKÁNKAT! 

 

Ha úgy érzed, hogy a munkánk fontos, Te is 
támogathatod tevékenységünket. Akár egy 
kattintással erre a QR-kódra, hiszen az 
okostelefon nemcsak „GPS-ként” 
használható, de a „digitális világ GPS-ének” 
támogatására is. Jelképes 1000 forint 
átutalására kérünk a QR-kódra kattintással.  

De az igazi segítség az, ha tagjaink között 
tudhatunk! 

NJSZT tagság - egyéni tagság | Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság 

 
  

https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag
https://njszt.hu/hu/doc/njszt-tagsag-egyeni-tagsag


Támogatóink 
 

 

https://www.otpbank.hu/
https://www.4ig.hu/
https://u-szeged.hu/
https://www.dxc.technology/
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://mol.hu/
https://stratis.hu/
https://www.dynatrace.com/
https://www.wsh.hu/
https://www.hpe.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.sap.com/
https://www.cisco.com/c/hu_hu/index.html
https://www.trilobita.hu/
https://www.sztaki.hu/
https://montana.hu/
http://www.dell.hu/
https://hu.ingrammicro.eu/
https://www.szechenyi2020.hu/

