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Indul a Neumann 120 emlékév 

 

 

A 2023-as Neumann-év első írása még idén megjelenik az Élet és Tudományban! 

December 28-ához, Neumann János 119. születésnapjához kapcsolódva  egy új 

tanulmányt olvashatunk Neumann pályájának egy ritkábban említett aspektusáról 

az Élet és Tudományban, Magyarország egyik legpatinásabb ismeretterjesztő lapjában. 

Lezárult ugyanis a Neumann Társaság és az Élet és Tudomány szerkesztőség közös 

pályázata, melynek célja az volt, hogy új megvilágításban, friss szemlélettel mutassa be 

Neumann János életét és pályáját, közérthető, ismeretterjesztő formában. A pályázatra 

beérkezett művek közül egy írás az Élet és Tudomány karácsonyi számában, már idén 

napvilágot lát. 

A Neumann 120 az egész évet és az egész országot, sok orgánumot elérő, számos 

eseményt magába foglaló programjának előkészületei jól haladnak, ezt a Neumann 120 - 

Emlékév Neumann János születésének 120. évfordulója tiszteletére (njszt.hu) oldalon 

követheti mindenki. Az esszépályázat az első fecske a megjelenések között. Csak a 

pályázatokat tekintve sok műfajban várjuk az anyagokat: a sci-fi novellákat, a 

festményeket, a diákok képzőművészeti alkotásait is: sok újdonság várható és sok új 

alkotó kerül látókörünkbe. 

Az Élet és Tudománnyal közös pályázat hivatalos eredményhirdetésére 2023. január 

18-án, a Magyar Informatika Napján, a Neumann év hivatalos évnyitóján kerül sor az 

Óbudai Egyetemen! Az esszépályázatra beérkezett munkák terveink szerint 2023 
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folyamán publikálásra kerülnek a jubileumi év fent említett neumann120.hu oldalán  – 

és a szerzőknek lehetőséget adunk a bemutatkozásra, művük bemutatására az N120 év 

különböző eseményein, az ország több pontján. 

Az emlékév arra keresi a választ, s a legszélesebb körben keressük a választ: Mit jelent 

ma nekünk Neumann János? És mi mindent köszönhetünk neki? 

Szalay Imre 

 

 

 

HÍREK 

 

Digitalizáció az oktatásban: az ELTE - meetup 

 

 

Folytatódik a Neumann Társaság népszerű meetup sorozata! 2022. december 8. 14.00 

óra  

ONLINE! Regisztráció: Meetup regisztráció | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu)  

Dandoy Gabriella kolléganőnk több mint két és fél évvel a pandémia kitörése után 

a több mint négyezer főt foglalkoztató ELTE, mint intézmény digitális átállásáról és az 

online zajló oktatásról beszélget majd az egyetem két vezető beosztású 

munkatársával, Cseszregi Tamással és Ritter Dáviddal. 

Szó fog esni az oktatók, a diákok és az adminisztratív munkavállalók kezdetkori digitális 

készségeiről, a virtuális oktatás megszervezése és a szervezet általános működése 

érdekében alkalmazott eljárásokról és megoldásokról, valamint az elért eredményekről, 

tanulságokról. Hogy a végbement transzformáció sikerét miképp ítélik meg a 

kulcsszereplők, az ad hoc kialakult válsághelyzet mennyiben hagyott teret a kifinomult 

tervezésnek, mik voltak a legnagyobb nehézségek és volt-e „mázli”, avagy szerencsés 

fordulat, a beszélgetés során derül ki. 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5ANNEpPOJrzAlskArIoXgjFOajyUfsAwTl7eKt8wm4BNBdGjYu87WHDJkXu3rKEW6heiaXfTzgJcE63hIoXGwSP67dZd35EhtVYJBJypkjEomnB3khVcfkj8QlOrVoxXFzOm42YvlVW75hUuAr63md0gMYEVbdT7d5KL38NfNPSj5RHfbfaEFD0ae4D5yb8Igss-m1gbprFre2o2xyw4M0XsV0VWjUGSCBmG7w75fzmKgLsvfJw0h-KR5ff6ngGkz3HK-8fuVzCCMlsAdhiz2umDc3lVcVaksOp7t4IldzEitwSVF4voWarvGHcunwtcb634HEU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_Guw-b5x5LT5JL8BV0-RLk8mQuL0Yq_m5wHbocYENDUeXiOhsut2ywHt92l6SImTKPjIzt4i73l4BrRdP5WU-Nw4KwcEHkrOQv6h0V_-djUT9omGH7rdOkjua7NsrpVP3XJvUVERZVb44uvJq8cJMrzBj-F47HL8Aq99hEu4rsY89Lo2uu1pIPmInzor17srneGHQNctQo8G6uN0jKa1wvc3RD29on3Tti6n-qQvCC0h-iQbjpqvTQBJiJV81tqN9Y7KukX2zy1L6WsLc0BLiABa1A9sZuGitZpF_-ldsrn6y7n4CkOcOxhvejSGgmjNnYebQvCGpxqT0Ylg6z6zzjcQGi3C4JA5yPBddmI5oEbRk4ph


Friss Életműdíjasunknál, Kázsmér Jánosnál jártunk 

A lakásán adtuk át a Neumann Társaság Életműdíját a jövőre 90 esztendős Kázsmér 

Jánosnak, a magyar informatika egyik úttörőjének! 

A díjat a Neumann Társaság képviseletében Beck György elnök adta át a legendás 

szakembernek, akit az IT-közösségben a legtöbben onnan ismernek, hogy 1968-tól a 

Videoton Számítástechnikai Gyár, majd 1971-től a Videoton Fejlesztési Intézet, 1985-

től pedig a Videoton Elektronikai Vállalat és a Videoton Rt. elnök-vezérigazgatója volt. 

 

 

A kiváló szellemi kondíciónak örvendő 

egykori topvezetőt legalább annyira 

foglalkoztatja a jövő is, mint a múlt. 

Élmény volt beszélgetni Vele! 

Friss Életműdíjasunknál, Kázsmér Jánosnál 

jártunk | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Neumann Konferencia: mi tetszik? 

Kiértékeltük a Neumann Konferencia résztvevőinek kiküldött elégedettségi kérdőívet. 

Amit gyakorlatilag százszázalékos biztonsággal kijelenthetünk: hogy mindenki ki volt 

éhezve a jelenléti találkozásra, nagyon tetszett mindenkinek, hogy ismét együtt 

lehettünk, új tagokkal és Nagy Öregekkel. Az előadások minőségét is stabilan jóra, 4-es 

– 5-ösre értékelték. Az is látszik, hogy a számítógéptudomány nem véletlenül van benne 

több mint fél évszázada a nevünkben: nagy az igény a szorosan szakmai előadásokra. 

Még dolgoznunk kell, hogy a más szakterületek felé kitekintő vagy határterületnek 

számító témák is elérjék a mélyebb IT-s témák népszerűségét. 

 

 

Jó hír, hogy immár az összes előadás 

videóját elérhetővé tettük a Youtube-

csatornánkon (iratkozzatok fel!) és a 

konferencia oldalán, így a vélemények, 

észrevételek megalkotására még most is van 

lehetőség! 

Neumann Konferencia - AI-től Z-ig | 

Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zmI11QM2xg4PvlHQP9Iuy2r28AG5ddgvEVcbWIpvYU1pN3XhV_8baC5pZJ3odqURusK496GgdFzcC7KOfxLfz44t2ksP055HMcy6E_eiyAh7T9cDgIstvAS8bxVhxU-O2-hBc-1dOtDn10K7Uh5UTuS4uTiHeO7b0LEU4QdR4QJFKIamUEfnQsAwzJy26W30sNRSePEBI4_LG40maV5iEm8UtAwDHnwRUuQX7lZPfCKLyH4tQM_ZoC7lF0JipIrTn2mC-NaleiCD_axibObYYpK3gP5x2vPX_0vA3WucCJjXeV2uRnYWK5pWDHRPHt7oTOcq_PrydtoEp-5lrXTaXmoaUSJ_n8OjOTSvoT2bN6Rl3daut_MZlpcvR2wcqLA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bSxyFF9VG5yaKgHZ6N2IIKp2MWPPjl_FzBU34skBTSdIBzeR5xULFs9zsxU8O7f2gETnmwnOrDJzPXpDD_3Al4cMzDQH5MArvqhx-FRvA0O2ubKbPgjO20U1RCrxR9fLVjif_Fh1wwFPP7YWvXo3gs1q7yCHsBbW6XvFmielVUZqjxdMo2Yg5eUD4NGe4GmVx0b4R6PQ6jYJo9rnWLTMJSUuEijHj2QyebuyNUu8_qlaaMn9-HJSbD2DgeUA84HU-X6yaMiuvdfm7seasfrXJ2DKOBIizUml_nJ7l6R5GgrRE3PJBI2Nf3WdH3eFuUZdIo7gcQCzNorgffd1vpZB-WaKWS_CuC3k
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bSxyFF9VG5yaKgHZ6N2IIKp2MWPPjl_FzBU34skBTSdIBzeR5xULFs9zsxU8O7f2gETnmwnOrDJzPXpDD_3Al4cMzDQH5MArvqhx-FRvA0O2ubKbPgjO20U1RCrxR9fLVjif_Fh1wwFPP7YWvXo3gs1q7yCHsBbW6XvFmielVUZqjxdMo2Yg5eUD4NGe4GmVx0b4R6PQ6jYJo9rnWLTMJSUuEijHj2QyebuyNUu8_qlaaMn9-HJSbD2DgeUA84HU-X6yaMiuvdfm7seasfrXJ2DKOBIizUml_nJ7l6R5GgrRE3PJBI2Nf3WdH3eFuUZdIo7gcQCzNorgffd1vpZB-WaKWS_CuC3k
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Hogyan tovább a felsőoktatásban? Egy alternatív oktatási modell 

Íme, egy oktatási modell-alternatíva a jövőre nézvést, melynek fordítását örömmel adjuk 

közre. A szerző Sanjay E. Sarma, a Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) Gépészmérnöki Karának professzora. 

A tartalomból: 

 

 

• A felsőoktatás és a 

foglalkoztathatóság közötti szakadék 

egyre nő, a tandíjak és a hallgatói 

adósságok emelkedő költségeivel 

együtt. 

• A munkáltatók kevésbé 

támaszkodnak a felsőoktatásban 

szerzett végzettségre, és sokan 

alternatív oktatási utakat keresnek a 

munkavállaláshoz. 

• Az új oktatási intézményi (NEI) 

modell alternatív megközelítést 

alkalmaz, mely ötvözi az egyetemi 

és a gyakorlati tapasztalatokat. 

Hogyan tovább a felsőoktatásban? Egy 

alternatív oktatási modell | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

Annyi az adat, hogy új mértékegységek kellenek… 

Kömlődi Ferenc szerkesztésében megjelenő, high-tech blogunk új bejegyzései közül 

ajánljuk! 

Egyre több digitális adatot hozunk létre és tárolunk, és a folyamatosan növekvő 

számokkal csak akkor tudjuk tartani a lépést, ha új mértékegységeket találunk ki. 

 

 

Ennek az alapvetésnek a szellemében, a 27. 

Általános Súly- és Mértékkonferencián, 

november 19-én úgy döntöttek, hogy a 

Nemzetközi Mértékegységrendszert, 

a metrikus rendszert újabb előtagokkal 

egészítik ki, és mostantól a ronna (R) és 

a quetta (Q) a hivatalos elnevezés, ha az 

első számjegyet további huszonhét, illetve 

harminc nulla követi. Ezek a jelenlegi 

legnagyobb mértékek. Annyi az adat, hogy 

új mértékegységek kellettek - Jelenből a 

Jövőbe (blog.hu) 
 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m8tR2myCSS5K7oa5eUqz8Jwmhx8QIv7_O8-t-g4yZ3jP9eqEjFHXb-h6NumS89I5_aiuk7kdnQ1mDWC7csTHkQ19wSxk6aFXz39yg2vw12dDYR306LqMKv5u1Nq6UNSsW6a-CsRjgO7sKXjbN-NTux_-OXkcrQ8BBax9Aaqvl3Fti6l7R-WEYSuFKA-0WSJy5MI7xy9jIn_Zj6KM6MYidnE5kdiQ7QXf8nWZW7vQFpkcySrXjGQkGbBQZ8bb23GbCsho2oySDhlgCiffhg40AF4NTNmRlKo3ifM_tUoC3CvA8kVLsJw9KfbIC7RmDGbWmMfiSZI0GWo1fFiIRrW-qpMep0STOFGek83eKAyeUPdGIcTaf2gJO4AfnMtsyuR26vqJWA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m8tR2myCSS5K7oa5eUqz8Jwmhx8QIv7_O8-t-g4yZ3jP9eqEjFHXb-h6NumS89I5_aiuk7kdnQ1mDWC7csTHkQ19wSxk6aFXz39yg2vw12dDYR306LqMKv5u1Nq6UNSsW6a-CsRjgO7sKXjbN-NTux_-OXkcrQ8BBax9Aaqvl3Fti6l7R-WEYSuFKA-0WSJy5MI7xy9jIn_Zj6KM6MYidnE5kdiQ7QXf8nWZW7vQFpkcySrXjGQkGbBQZ8bb23GbCsho2oySDhlgCiffhg40AF4NTNmRlKo3ifM_tUoC3CvA8kVLsJw9KfbIC7RmDGbWmMfiSZI0GWo1fFiIRrW-qpMep0STOFGek83eKAyeUPdGIcTaf2gJO4AfnMtsyuR26vqJWA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m8tR2myCSS5K7oa5eUqz8Jwmhx8QIv7_O8-t-g4yZ3jP9eqEjFHXb-h6NumS89I5_aiuk7kdnQ1mDWC7csTHkQ19wSxk6aFXz39yg2vw12dDYR306LqMKv5u1Nq6UNSsW6a-CsRjgO7sKXjbN-NTux_-OXkcrQ8BBax9Aaqvl3Fti6l7R-WEYSuFKA-0WSJy5MI7xy9jIn_Zj6KM6MYidnE5kdiQ7QXf8nWZW7vQFpkcySrXjGQkGbBQZ8bb23GbCsho2oySDhlgCiffhg40AF4NTNmRlKo3ifM_tUoC3CvA8kVLsJw9KfbIC7RmDGbWmMfiSZI0GWo1fFiIRrW-qpMep0STOFGek83eKAyeUPdGIcTaf2gJO4AfnMtsyuR26vqJWA


 

Idén újabb rekordot ért el az e-Hód informatikai verseny 

A Neumann Társaság Közoktatási Szakosztálya és az ELTE Informatikai 

Kar szervezésében lezajlott e-Hód idén is rekordot döntött a résztvevők számában: 283 

iskola 37 350 diákja mérette meg magát az informatikai gondolkodáshoz a diákoknak 

kedvet csináló online versenyen. 

 

 

„Jövőre Neumann János születésének 120. 

évfordulóját ünnepli majd a Neumann 

Társaság: 2023-ban is nagyon fontos lesz, 

hogy az informatikai gondolkodáshoz való 

általános kedvcsinálással ne csak a 

csúcstehetségeket találjuk meg, de szélesebb 

társadalmi közösség tagjai számára is 

biztosítsuk, hogy alkotó részesei lehessenek 

annak az informatikai világnak, melynek 

alapjait Neumann és kortársai fektették 

le” – kommentálta az e-Hód idei részvételi 

rekordját dr. Beck György, a Neumann 

Társaság elnöke. 

Idén újabb rekordot ért el az e-Hód 

informatikai verseny | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

Már lehet jelentkezni a MIRK Budapesti Ligákra! 

 

Jövőre, a Neumann120 évben is lesz Magyar 

Ifjúsági Robot Kupa - és természetesen a 

nyíregyházi ligák mellett a budapesti ligák is 

megrendezésre kerülnek! A Neumann Társaság 

szakmai támogatásával megrendezett 

robotikaverseny a RoboCupJunior nemzetközi 

közösséghez is kapcsolódik. Minden tanárt, 

szakköröst, a robotika iránt érdeklődő diákot 

bátorítunk, hogy kapcsolódjon be ebbe a befogadó 

légkörű, nagyszerű versenybe!  

Magyar Ifjúsági Robot Kupa - Budapesti Ligák - 

2023. | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

December 6-ig még jelentkezhettek az IIOT – Kódkupára! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qo-CZ3YXQc_bnwJ4VhsLUpqVSaPQ0iOFb93GVYbxdIPOAX9ixeTbDO8OOwIjpLtcoNgYuk7rTl3SyPsf9q16kDS5UwYeognBQYEZVZIvI2shlv2_aAaqBqpaLk73tknDDbV9_j4X2x-qkNMxXqQVblNxuYtTzCiQmgpxNRZaybFV0yzD7us4JzRTVGs0qRcWufInvSLPGaxjFoigiDxEbnw4mzxadDhe4tMRDnTHTjYJRn9A4RRIey_4khveHZOVimtf7xuL7ZEQ6nSRe-UJ4vHau9ybxdx3uu5iHHIPUPyM8AKq-etu6TKqw8UHECsF8DDZW6e57QKU7H3pWOnDYEGm5sv1xwCupBrShluVEeO6PBU9J8_fUykL1CjmHaXcAxN1GaYqwR0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qo-CZ3YXQc_bnwJ4VhsLUpqVSaPQ0iOFb93GVYbxdIPOAX9ixeTbDO8OOwIjpLtcoNgYuk7rTl3SyPsf9q16kDS5UwYeognBQYEZVZIvI2shlv2_aAaqBqpaLk73tknDDbV9_j4X2x-qkNMxXqQVblNxuYtTzCiQmgpxNRZaybFV0yzD7us4JzRTVGs0qRcWufInvSLPGaxjFoigiDxEbnw4mzxadDhe4tMRDnTHTjYJRn9A4RRIey_4khveHZOVimtf7xuL7ZEQ6nSRe-UJ4vHau9ybxdx3uu5iHHIPUPyM8AKq-etu6TKqw8UHECsF8DDZW6e57QKU7H3pWOnDYEGm5sv1xwCupBrShluVEeO6PBU9J8_fUykL1CjmHaXcAxN1GaYqwR0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qo-CZ3YXQc_bnwJ4VhsLUpqVSaPQ0iOFb93GVYbxdIPOAX9ixeTbDO8OOwIjpLtcoNgYuk7rTl3SyPsf9q16kDS5UwYeognBQYEZVZIvI2shlv2_aAaqBqpaLk73tknDDbV9_j4X2x-qkNMxXqQVblNxuYtTzCiQmgpxNRZaybFV0yzD7us4JzRTVGs0qRcWufInvSLPGaxjFoigiDxEbnw4mzxadDhe4tMRDnTHTjYJRn9A4RRIey_4khveHZOVimtf7xuL7ZEQ6nSRe-UJ4vHau9ybxdx3uu5iHHIPUPyM8AKq-etu6TKqw8UHECsF8DDZW6e57QKU7H3pWOnDYEGm5sv1xwCupBrShluVEeO6PBU9J8_fUykL1CjmHaXcAxN1GaYqwR0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aCiSrSJzlVRNgB_uK2PTC4UxIKxOX3qweDQ_iW5LTZjLtx6LY5gnfIZCKqVyYxvonG0vB2ohdkcyWb8qWX7aGo7h8RK0JawA5hQX5dQmvnNKaiOANkFyz9Gr10PSzfPzOD_6sIUAU9SUfjnEB0zRUQm67wG5p7DDhzFVhDWBSYbBufip4tHLirJo7xNiEN7ZViaL96p29vJ2K0dORxIuMYolSy-nI_QsMJAFNLnDsXtogqjnUmySx2SOkRhHcU7RxFfEfbYiN430FW6L0wwTpHALiqJVPtGNyVafVXJk7hvojN3tlLzHi-RMfX_p-efC0gSuUdX_AOEqTuPGwwbkzb5YUvNoDEst-K2QZs0tNDJlbGukXkmep8K2cGnnAYD6
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aCiSrSJzlVRNgB_uK2PTC4UxIKxOX3qweDQ_iW5LTZjLtx6LY5gnfIZCKqVyYxvonG0vB2ohdkcyWb8qWX7aGo7h8RK0JawA5hQX5dQmvnNKaiOANkFyz9Gr10PSzfPzOD_6sIUAU9SUfjnEB0zRUQm67wG5p7DDhzFVhDWBSYbBufip4tHLirJo7xNiEN7ZViaL96p29vJ2K0dORxIuMYolSy-nI_QsMJAFNLnDsXtogqjnUmySx2SOkRhHcU7RxFfEfbYiN430FW6L0wwTpHALiqJVPtGNyVafVXJk7hvojN3tlLzHi-RMfX_p-efC0gSuUdX_AOEqTuPGwwbkzb5YUvNoDEst-K2QZs0tNDJlbGukXkmep8K2cGnnAYD6
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aCiSrSJzlVRNgB_uK2PTC4UxIKxOX3qweDQ_iW5LTZjLtx6LY5gnfIZCKqVyYxvonG0vB2ohdkcyWb8qWX7aGo7h8RK0JawA5hQX5dQmvnNKaiOANkFyz9Gr10PSzfPzOD_6sIUAU9SUfjnEB0zRUQm67wG5p7DDhzFVhDWBSYbBufip4tHLirJo7xNiEN7ZViaL96p29vJ2K0dORxIuMYolSy-nI_QsMJAFNLnDsXtogqjnUmySx2SOkRhHcU7RxFfEfbYiN430FW6L0wwTpHALiqJVPtGNyVafVXJk7hvojN3tlLzHi-RMfX_p-efC0gSuUdX_AOEqTuPGwwbkzb5YUvNoDEst-K2QZs0tNDJlbGukXkmep8K2cGnnAYD6


A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a Budapesti Fazekas Mihály 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és az Alphacademy a 2022/2023-as 

tanévben is meghirdeti a Kódkupa - IIOT válogatóversenyt a Magyarországon tanuló, 7-

12. évfolyamos, általános és középiskolai tanulók számára. A verseny az International 

Informatics Olympiad in Teams (IIOT) versenysorozat része. 

A magyarországi versenyen kiválasztott csapatok részt vehetnek a nemzetközi döntőn. 

 

 

A csapatmunka közös tanulásra és egymás 

támogatására ösztönöz, fejleszti a 

kommunikációt és azt a kreatív 

problémamegoldást, amely több különböző 

ötlet összevetéséből adódik, a modern 

munka világában elengedhetetlen 

követelmény. A versenyt 

gyakorlólehetőséggel, majd három online és 

egy helyszíni fordulóban rendezzük: 

Jelentkezési határidő: 2022. december 6. 

éjfél 

További információk: Kódkupa - IIOT 

válogatóverseny (kodkupa.hu) 

 

 

 

 

 

Több mint szellemi wellness: így tanulnak egymástól a tanárok 

 

 

November 24-26-án, két év kényszerű szünet után, ismét személyesen találkozhattak az 

informatikatanárok az InfoÉra konferencián. A Zamárdiban lévő Hotel Wellamarin 

most szellemi wellnessnek adhatott otthont: lehetőség volt tapasztalatcserére, az új, 

digitális kultúra című tantárgy bevezetésével és a tananyagban az algoritmizálás 

hangsúlyos megjelenésével kapcsolatos viták folytatására. 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3wgfzM27GHTIdZQ4Rfw29DbSPtuEe3d-CxlMz1CNURKcEo8PG3MT5Gg2vt2wx1Fea-mQnYtlE1ju8MhrR2XFmPI86JenPgH7jH-sCjfAgRjqGkzjcdO8ySMqpYJx1h1Gn9o-zG1i1ukzTW4eCSTlbVoRWUuAvOnbjMSpL6P481jIMTZERdrzB8MdJxtuA8XQU_7hXxFKbNxMHaFYFLTDIY_79PLfnwcFplIOnOfjDPVMIeyy4TIiXEOYhDZHdWKAL1PfjrXNm--3ICZyoHcHoFAgnt2ssb5kEg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3wgfzM27GHTIdZQ4Rfw29DbSPtuEe3d-CxlMz1CNURKcEo8PG3MT5Gg2vt2wx1Fea-mQnYtlE1ju8MhrR2XFmPI86JenPgH7jH-sCjfAgRjqGkzjcdO8ySMqpYJx1h1Gn9o-zG1i1ukzTW4eCSTlbVoRWUuAvOnbjMSpL6P481jIMTZERdrzB8MdJxtuA8XQU_7hXxFKbNxMHaFYFLTDIY_79PLfnwcFplIOnOfjDPVMIeyy4TIiXEOYhDZHdWKAL1PfjrXNm--3ICZyoHcHoFAgnt2ssb5kEg


A Neumann Társaság Grafikus programozás és Nemes Tihamér 

versenyeinek regionális versenybizottságaiban tevékenykedő kollégák a Nemzeti 

Tehetség Program támogatásával vehettek részt az InfoÉrán. 

Több mint szellemi wellness: így tanulnak egymástól a tanárok | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

A múlt és a jövő – 45 éves megyei szervezetünk konferenciája 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetünk december 15-én hármas 

évforduló alkalmából ünnepi konferenciát rendez. 

A konferencia témakörei: 

• A megyei szakosztály 45 éve dióhéjban. 

• A Magyar Ifjúsági Robot Kupa 15 éves múltja és jelene. 

• Emlékezés Bolyai Jánosra, születésének 220. évfordulója alkalmából. 

• A RoboCup oktatási célú projektje az otthoni kiszolgáló robotok fejlesztésének 

támogatására. 

• RoboCup @ HomeEducation online tanfolyamán szerzett tapasztalatok 

a ROS használata során. 

Ki gondolná, hogy a mellékelt fotó is már 10 éves?? 

A múlt és a jövő | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

OGIK 2022 

Újabb sikeres konferenciát szervezett a gazdaságinformatikusok közössége, a GIKOF! 

Az immár 18. alkalommal megrendezett konferencián 6 különböző témájú szekcióban 

összesen 33 előadás hangzott el, valamint 13 posztert mutattak be. Két szekció teljesen 

angolul, egy szekció pedig részben angol nyelven zajlott. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g7qxWq65p0ze3xjZwdz11U3AlTtIexFI47GSEND_M6cNKGLZigk2VaRxw0jOnKirFgBfx2hTGvQIxBWnwMC-qWdZLpzBFgCFYh1WLeOOSQLhq0jwwDa27mCgLj13FeIrNtziNfH_gIiLtmgcgqQfDlzd-qnQ3dUEIYpGu42fYQ-ckRRvu7U4BnM9ZDGGxaeWIn8ama6mU77FOUkmfXeSamcA6Aoajj2vay3VX51gj6lh4zynebiTKgfENqJV_HrHBwuOpSWnMQTbB-3ccI_A3MQbr97SSPa2ogqQtieP8QaGFoECNvfSejqSez6ORRxX4zi2bU73CursqR3CvM7svrVkhGdw5SvH3NsNhyOC9uxj6MHKcuGemGSDj97hMywUS8j0AxU6H8yTgA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g7qxWq65p0ze3xjZwdz11U3AlTtIexFI47GSEND_M6cNKGLZigk2VaRxw0jOnKirFgBfx2hTGvQIxBWnwMC-qWdZLpzBFgCFYh1WLeOOSQLhq0jwwDa27mCgLj13FeIrNtziNfH_gIiLtmgcgqQfDlzd-qnQ3dUEIYpGu42fYQ-ckRRvu7U4BnM9ZDGGxaeWIn8ama6mU77FOUkmfXeSamcA6Aoajj2vay3VX51gj6lh4zynebiTKgfENqJV_HrHBwuOpSWnMQTbB-3ccI_A3MQbr97SSPa2ogqQtieP8QaGFoECNvfSejqSez6ORRxX4zi2bU73CursqR3CvM7svrVkhGdw5SvH3NsNhyOC9uxj6MHKcuGemGSDj97hMywUS8j0AxU6H8yTgA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zr2E_VDbJMViNqM6FTUrhTlYDg2mwjqU6MqfRSUSEgTNyxIZMNkYGDSKHasJxnsyN3afmcfwoA-zZ_SXFP4PPGSlZu235CtqDd95zFF5ZuGmbSz47OICQBIXmznIwMowjuV23XFVnyJqaf0oUjbNZp5qLbrBiiPXvs5iwPK2_oRgTmQSf9LGwOa5484SIq15UqtTZQYlTUH3GPeIptct0Bpy2m85ix-iXcbqw3Bzt6cvP8258R4SAjnaxzVyXugtrESbT1BzmKWObLEU7eKiWCZn5I0E1M10mTPnXR4m-bm_uuFRktTfI4bfMeqRb57K0FfEYGwd8QRFC7xZBQ


 

A konferencia Programbizottsága értékelte 

a benyújtott cikkeket, és a legjobb 

előadókat könyvjutalommal díjazta. 

Könyvjutalomban részesült: Nagy 

Orsolya (legjobb angol nyelvű 

előadás), Varga Krisztián (legjobb magyar 

nyelvű előadás), Nagy Zsombor (legjobb 

poszter előadás). Gratulálunk! 

OGIK 2022 - Salgótarján, Somoskői 

Kiránduló Központ | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

Januárban KÉPAF! 

 

 

Január 24-től 27-ig KÉPAF konferenciát rendezünk Gyulán! Az angol és magyar 

nyelvű tanácskozáson tudományos előadások megtartására és ipari alkalmazások 

technikai demóinak bemutatására is lehetőség van, ezért cégek megjelenését is 

feltétlenül ajánljuk. Képfeldolgozás, távérzékelés, mintafelismerés, számítógépes látás 

és mindezek kapcsán a gépi tanulás is terítéken lesz. A konferencia egyben KÉPAF 

szakosztályunk tisztújító ülése is. 

A legjobb fiatal kutatónak járó Kuba Attila-díj és a legjobb PhD-értekezést elismerő 

PhD-díj is átadásra kerül! 

KEPAF 2023 - 14th Conference of the Hungarian Association for Image Analysis and 

Pattern Recognition (njszt.hu) 

 

 

 

 

  

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PGmu4-IpH_mm9mjNJ09T3PM7t2udE-qrf8G-OnBDIHUC48QNIRQwTxKpN4c2whzI_khBdlg8zmXcZ91-A8o4OP-geprSoi-Bi6RrwuqqyhFs5BRMyRG-g9bXvkII2o9U7Eh5h1d91obc7r7DLS4FHkqHe63kzxB6jdXs1QQRGoT6rimjT4Ho8rKEoh_xr50KsRfr2sxyxpPjdpCbf7udTRBfy5_r4xUaDn7CBy3FwFNKtzIxieM7s8RJwnF_NeVqsPY4BlrrmyTf41dqMVl4A-F6o-bLWNsRSW2bk3Lya-mT-5hbHRivm9PHX1ghB4Z5-sP6O4FmO-z9c8DZXfOWDnCd04AJ5K1MiSap9Z62-XSl31qZs_vc6ePWk5bdZkCG
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PGmu4-IpH_mm9mjNJ09T3PM7t2udE-qrf8G-OnBDIHUC48QNIRQwTxKpN4c2whzI_khBdlg8zmXcZ91-A8o4OP-geprSoi-Bi6RrwuqqyhFs5BRMyRG-g9bXvkII2o9U7Eh5h1d91obc7r7DLS4FHkqHe63kzxB6jdXs1QQRGoT6rimjT4Ho8rKEoh_xr50KsRfr2sxyxpPjdpCbf7udTRBfy5_r4xUaDn7CBy3FwFNKtzIxieM7s8RJwnF_NeVqsPY4BlrrmyTf41dqMVl4A-F6o-bLWNsRSW2bk3Lya-mT-5hbHRivm9PHX1ghB4Z5-sP6O4FmO-z9c8DZXfOWDnCd04AJ5K1MiSap9Z62-XSl31qZs_vc6ePWk5bdZkCG
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PGmu4-IpH_mm9mjNJ09T3PM7t2udE-qrf8G-OnBDIHUC48QNIRQwTxKpN4c2whzI_khBdlg8zmXcZ91-A8o4OP-geprSoi-Bi6RrwuqqyhFs5BRMyRG-g9bXvkII2o9U7Eh5h1d91obc7r7DLS4FHkqHe63kzxB6jdXs1QQRGoT6rimjT4Ho8rKEoh_xr50KsRfr2sxyxpPjdpCbf7udTRBfy5_r4xUaDn7CBy3FwFNKtzIxieM7s8RJwnF_NeVqsPY4BlrrmyTf41dqMVl4A-F6o-bLWNsRSW2bk3Lya-mT-5hbHRivm9PHX1ghB4Z5-sP6O4FmO-z9c8DZXfOWDnCd04AJ5K1MiSap9Z62-XSl31qZs_vc6ePWk5bdZkCG
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CzMoiVbVUbLL-ZNcsx-AaRzVBMvq9DnIXzOfBSjKe1Hax_pNy6DqTzGDUcGE84coYiq8hVD26kun4keKKr-024u4ukNaYzcYF6SecjktmkM8lxNJ44UzHmPff_n_N-b32tRi0iy8KbNGJlCcifP9t8gIBcA8zXWIzuc_RHByygo9mXP-LmioBDgcKm5CnOWUbRLDpaRMXOXvgaAt4gMCOtj7IzkYxFvsnBqu_PDELbNdPezNNU0JR-MICIejHF-1X-aF5uF1WCHInWYgib0MgWmZl-I9--L5ZPlqac5dfVQrVH6fAzB3Ug
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CzMoiVbVUbLL-ZNcsx-AaRzVBMvq9DnIXzOfBSjKe1Hax_pNy6DqTzGDUcGE84coYiq8hVD26kun4keKKr-024u4ukNaYzcYF6SecjktmkM8lxNJ44UzHmPff_n_N-b32tRi0iy8KbNGJlCcifP9t8gIBcA8zXWIzuc_RHByygo9mXP-LmioBDgcKm5CnOWUbRLDpaRMXOXvgaAt4gMCOtj7IzkYxFvsnBqu_PDELbNdPezNNU0JR-MICIejHF-1X-aF5uF1WCHInWYgib0MgWmZl-I9--L5ZPlqac5dfVQrVH6fAzB3Ug


ÖRÖKSÉG 

 

Érdemes mindig megnézni az N120 honlapot: újabb tartalmak 

 

 

Ahogy a Neumann 120 emlékév hivatalos honlapján is látható: január 18-án 

sajtótájékoztatóra készülünk a jubileumi év programjai, addigra már elbírált 

pályázatai és az együttműködők, helyszínek kapcsán. Írjátok be a naptárba! Aznap 

délután, immár az emlékév eseményeként, a Magyar Informatika Napját 

ünnepeljük az Óbudai Egyetemen. A neumann120.hu oldalon tájékozódhattok majd a 

részletekről – és érdemes a Kaleidoszkóp rovatot is böngészni. Most a grafikus 

alkotások körét bővítettük pólókkal – ennél jobban semmi nem jelezhetné, hogy 

Neumann János még a popkultúra körében is ikon lett… A tudományos tartalmak 

kedvelői pedig egy látványos ábrát nézhetnek meg Neumann kapcsolati 

hálójáról: Neumann 120 Hálózat, a térbeli gráf persze nem öleli fel a kapcsolódások 

minden aspektusát – az egy egész Neumann-galaxis lenne… 

Neumann 120 - Emlékév Neumann János születésének 120. évfordulója tiszteletére 

(njszt.hu) 

 

 

 

 

50 éves a Programozási Rendszerek sorozat 

50 éve, 1972. augusztus 28-án indult el Szegeden a Programozási Rendszerek 

konferenciasorozat, amely 1988-ig háromévente tekintette át a magyarországi 

programozási rendszerfejlesztők eredményeit. A konferenciasorozatot 

az NJSZT Programozási Rendszerek Szakosztálya szervezte, alkalmanként mintegy 

300 főnyi hallgatóság részvétele mellett. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yzfY4oPRDuY9Chz3J9tr06xxkkQkAjUbiBdMJiNkKrr7g948pjTH4o31j7qI0wO5no3kg_5Ic5TD8ql9E0wXHL4t9U3Tm9B3bZ4yPEykCPuaiOpfRsSQO0LS_du-bVDHQsQ_l1JS_6utFbd58m6w-_9fpfo1kt426lxzQ9w8bdSqOweh6F5u00qd7hCX1djjK08bKGtCgs1Y3icU6mLN0agG1m6vEmTeQRXsqFOzP4PKlas2ONM1EYltBD43smrHwgm_N_CBFHiPhp73yIVOjlHDfUpdZnsNzSEwlm_cCqWQRWCEhIdoTC5NYwM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8Zfa0KIZRRdJfB6p8BC4iSz7lcW3mEknkMkQ9XUrTjSaAI31iE7-m5zHIleMQIe67ay--cbdPVIB_szU6NTPW_aiNbHqrHQeoj-Sh7wXaplBBmfktusi3jGAZZwbOIYXAKiyfp8pMORrJAPHROj09Hb_ZSbZpJBq2KeS71PIM4a5XfM2jlFP_C7LMAlo0GuetAW0mBBIg65yFZ0WHu6dH2EG7WEP96IgzA3yn3LhRPqUXRJmNjO6ir_r0pd3i0xM6xkhVnuXIwsqzcpPWLWWpvCnuicGSmgxLhsJew
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8Zfa0KIZRRdJfB6p8BC4iSz7lcW3mEknkMkQ9XUrTjSaAI31iE7-m5zHIleMQIe67ay--cbdPVIB_szU6NTPW_aiNbHqrHQeoj-Sh7wXaplBBmfktusi3jGAZZwbOIYXAKiyfp8pMORrJAPHROj09Hb_ZSbZpJBq2KeS71PIM4a5XfM2jlFP_C7LMAlo0GuetAW0mBBIg65yFZ0WHu6dH2EG7WEP96IgzA3yn3LhRPqUXRJmNjO6ir_r0pd3i0xM6xkhVnuXIwsqzcpPWLWWpvCnuicGSmgxLhsJew


 

Ez az időszak a hidegháború korszaka volt, 

amikor a nyugati számítógépek importját 

korlátozták (COCOM). Így a hazai 

programozókra hárult az a feladat, hogy 

alapszoftverekkel, rendszerprogramokkal, 

alkalmazási programokkal lássák el a hazai 

fejlesztésű, vagy más országokból hozzánk 

került számítógépeket. 

iTF szakosztályunk – a Forum 

Hungaricum Nonprofit Kft. 

támogatásával - megkezdte a vonatkozó 

dokumentumok, kiadványok 

szkennelését, ebből adunk ízelítőt! 

50 éves a Programozási Rendszerek 

konferenciasorozat | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Az Informatika Történeti Kiállítás és a tél 

 

December 17-én 

Gyerekkarácsonnyal várjuk a legifjabb 

látogatókat, majd szegedi tárlatunk több 

hónapra bezár – alkalmazkodva a Szent-

Györgyi Albert Agorát érintő 

intézkedéshez. Lesz mire emlékeznünk 

– Kónya Orsolya kollégánk fantasztikus 

tárlatvezetéseire a közelmúltból – és lesz 

mire készülnünk, hiszen sokféle kiállítás, 

program várható jövőre is! 

Megyery Károly kollégánk áttekintését 

ajánljuk! 

Informatika Történeti Kiállítás és a tél | A 

jövő múltja (ajovomultja.hu) 
 

 

 

 

 

A muzeális számítógép és az igazi programozó 

Ötvenes évekből származó, történeti értékű számítógépek manapság már ritkán kerülnek 

elő – egy szerencsés magánember mégis fellelt egy Librascope LGP-30-ast: nem 

máshol, mint nagyszülei pincéjében. A múzeumba kerülő masináról Képes 

Gábor kollégánk mesélt a Pátria Rádió PosztmodeM műsorában (23:49-től): NEM 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mXlyTFdWfDRnWyRf2UdKVQ54Xz0qobURRHFfrOQXcFc-htezl0RHsdXeK-79QxilLsZ0o_kA9Q_5IJiXVN6tg-o4hLloqis0l-jYJCl7QvIdG-FjEi0zo05j4ytie0sY2CuRuarECMk_QZhlPRTpyTCsOGDICIYhOsMwGnEs9I1KGa761aZAQqNpRq5byMtfh2kk-nrvdmlwBKsn1_3Juo26SZAJi0OKeb0zAIkFzquFaEoEORFZX0aRJscB9RtMwr2lb3ySbTs0Eo_Ax5ppijFYm6axi7OihIdr9Bbw43iI9oQyMpzH32_K1QqYDxJftYIsEPvfNZseTdYPFzSfGMQmAR0QzRW4AOwtO34C6DdBdLaVioi_Z2mfKAEVz9oMhA8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mXlyTFdWfDRnWyRf2UdKVQ54Xz0qobURRHFfrOQXcFc-htezl0RHsdXeK-79QxilLsZ0o_kA9Q_5IJiXVN6tg-o4hLloqis0l-jYJCl7QvIdG-FjEi0zo05j4ytie0sY2CuRuarECMk_QZhlPRTpyTCsOGDICIYhOsMwGnEs9I1KGa761aZAQqNpRq5byMtfh2kk-nrvdmlwBKsn1_3Juo26SZAJi0OKeb0zAIkFzquFaEoEORFZX0aRJscB9RtMwr2lb3ySbTs0Eo_Ax5ppijFYm6axi7OihIdr9Bbw43iI9oQyMpzH32_K1QqYDxJftYIsEPvfNZseTdYPFzSfGMQmAR0QzRW4AOwtO34C6DdBdLaVioi_Z2mfKAEVz9oMhA8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mXlyTFdWfDRnWyRf2UdKVQ54Xz0qobURRHFfrOQXcFc-htezl0RHsdXeK-79QxilLsZ0o_kA9Q_5IJiXVN6tg-o4hLloqis0l-jYJCl7QvIdG-FjEi0zo05j4ytie0sY2CuRuarECMk_QZhlPRTpyTCsOGDICIYhOsMwGnEs9I1KGa761aZAQqNpRq5byMtfh2kk-nrvdmlwBKsn1_3Juo26SZAJi0OKeb0zAIkFzquFaEoEORFZX0aRJscB9RtMwr2lb3ySbTs0Eo_Ax5ppijFYm6axi7OihIdr9Bbw43iI9oQyMpzH32_K1QqYDxJftYIsEPvfNZseTdYPFzSfGMQmAR0QzRW4AOwtO34C6DdBdLaVioi_Z2mfKAEVz9oMhA8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vqVOzzCDct7i-Cq70g4pMh5DZ0zfdHwPlvYG0n7IJRS4JGdEGCIiVIhLXXakCv7yCUuDbUa-5mqheeT3ZTeSWPcYQJ2aBK9d9hk08iadVFsqqMz-9kEksJN-in4lmqpPb1bTnp7FlJWLwbg9dgvhitq7Mi6BVR9UbgTdIkgpKoVP1YdZ49x-xhDGT-wyq2YJZyR06Tpz9fwfZOQ9JPxD0fJF39RXHwFYF7Ee5aRE_HiloIBkIz-3Qzvw1bGTgCNTkULuGt4z3_CPM9HZzeXGtNFb8Wo_uWPlMyTR5ieVx13ynMCTHYVI2ky1hxt9q2VbF8HAV1xf8KyvTW1Lr8SXVlgxYakOkxHKqvs
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vqVOzzCDct7i-Cq70g4pMh5DZ0zfdHwPlvYG0n7IJRS4JGdEGCIiVIhLXXakCv7yCUuDbUa-5mqheeT3ZTeSWPcYQJ2aBK9d9hk08iadVFsqqMz-9kEksJN-in4lmqpPb1bTnp7FlJWLwbg9dgvhitq7Mi6BVR9UbgTdIkgpKoVP1YdZ49x-xhDGT-wyq2YJZyR06Tpz9fwfZOQ9JPxD0fJF39RXHwFYF7Ee5aRE_HiloIBkIz-3Qzvw1bGTgCNTkULuGt4z3_CPM9HZzeXGtNFb8Wo_uWPlMyTR5ieVx13ynMCTHYVI2ky1hxt9q2VbF8HAV1xf8KyvTW1Lr8SXVlgxYakOkxHKqvs
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2mYWbBtrlDjB8cx3MzcLkXCfU3MI-hRd3xjrIWfD5lGhxXztJwfNMAYdIoBPS6puNhSV2O_L65Fmi5pS5ZWScMltn9mfJZAuq1sEYMgKyY_PrDwCxvp706UBCOIKDA9xfrUMPAJJ5Nl1iUD0o_HbEcmqsdxF5KK1MnHLWEy_WXjp5HvmuSSUEZ_5nkEPuT5FgtywKPHW019G8NKlA-uC0S9jk0TwlRLlsAaT6uDKQJVn-ohix3b9NoVz8iZeL6SkOfCGhGbY5I1N3FxLiNv5ttjOYL9Wh26Tf40WFJrUjtPhAkH7S0p8mxt7beIugLKgpu_2tjZOTWxiNuYJ2blp


VAGYOK ROBOT - PosztmodeM a Pátria Rádióban, 2022.11.25. • PosztmodeM 

(spotify.com). 

 

 

Az aktuális sztorit most kiegészítjük egy 

irodalmi élménnyel is: Németh 

Krisztián fordításában olvashatjuk Mel, az 

igazi programozó történetét a MESZ 

I oldalon. Mel tanította meg Blackjackezni 

az LGP-t és az utódját is – nem is akárhogy! 

Mel_tortenete.pdf (mesz-i.org) 

 

 

 

 

ICDL 

 

Angol és német nyelven is lehet ICDL vizsgát tenni 

 

 

A Sophia automatikus vizsgáztatórendszere lehetőséget nyújt a magyar nyelv mellett 

angol és német nyelvű ICDL vizsgák letételére is, amely hasznos lehet minden olyan 

diáknak és munkavállalónak, aki már jelentős idegennyelvi kompetenciával rendelkezik 

- és akár külföldön, akár itthon, de idegennyelven kommunikáló cégnél, iskolánál 

képzeli el a jövőjét. 

A nem magyar nyelven letett vizsgák szintén bekerülnek a vizsgázó ICDL 

bizonyítványába is - ami a kezdetektől kétnyelvű (magyar és angol), csakúgy, mint a 

magyar nyelven elvégzett vizsgák. Kerestünk néhány példát olyan országokról, amelyek 

oktatási rendszere, egyetemei az ICDL minősítést, vagyis a digitális kompetenciák 

jelentőségét elismerik. 

Angol és német nyelven is lehet ICDL vizsgát tenni | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2mYWbBtrlDjB8cx3MzcLkXCfU3MI-hRd3xjrIWfD5lGhxXztJwfNMAYdIoBPS6puNhSV2O_L65Fmi5pS5ZWScMltn9mfJZAuq1sEYMgKyY_PrDwCxvp706UBCOIKDA9xfrUMPAJJ5Nl1iUD0o_HbEcmqsdxF5KK1MnHLWEy_WXjp5HvmuSSUEZ_5nkEPuT5FgtywKPHW019G8NKlA-uC0S9jk0TwlRLlsAaT6uDKQJVn-ohix3b9NoVz8iZeL6SkOfCGhGbY5I1N3FxLiNv5ttjOYL9Wh26Tf40WFJrUjtPhAkH7S0p8mxt7beIugLKgpu_2tjZOTWxiNuYJ2blp
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2mYWbBtrlDjB8cx3MzcLkXCfU3MI-hRd3xjrIWfD5lGhxXztJwfNMAYdIoBPS6puNhSV2O_L65Fmi5pS5ZWScMltn9mfJZAuq1sEYMgKyY_PrDwCxvp706UBCOIKDA9xfrUMPAJJ5Nl1iUD0o_HbEcmqsdxF5KK1MnHLWEy_WXjp5HvmuSSUEZ_5nkEPuT5FgtywKPHW019G8NKlA-uC0S9jk0TwlRLlsAaT6uDKQJVn-ohix3b9NoVz8iZeL6SkOfCGhGbY5I1N3FxLiNv5ttjOYL9Wh26Tf40WFJrUjtPhAkH7S0p8mxt7beIugLKgpu_2tjZOTWxiNuYJ2blp
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6D7s_ZGCh2-HwlGqBW_eorJXykGBrwZMO6lud9BMB99dPJXUk_b9WGyy0xuk9MV6M4OXFS8KdwCDULIDVAh3eKZpgGnfVY1Zscgzv9thEojQf_EEDqdSfCRRcTCBRXweN5pd0-lUdsnriJg90SXSc9TuTV8UJ5fwqPLgW-zGNOXqPQ3E1NJMOSCMlF7R0vxQkBQZ5IBDmi9EDrHSvTaYgsDbPK1uzVfCCto0ZMkJ6y_EKJhaYotgSCPQdmeMNaH1FP3wng7T1o0rwcyiMUotHVz4i2lBSgNTMA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6D7s_ZGCh2-HwlGqBW_eorJXykGBrwZMO6lud9BMB99dPJXUk_b9WGyy0xuk9MV6M4OXFS8KdwCDULIDVAh3eKZpgGnfVY1Zscgzv9thEojQf_EEDqdSfCRRcTCBRXweN5pd0-lUdsnriJg90SXSc9TuTV8UJ5fwqPLgW-zGNOXqPQ3E1NJMOSCMlF7R0vxQkBQZ5IBDmi9EDrHSvTaYgsDbPK1uzVfCCto0ZMkJ6y_EKJhaYotgSCPQdmeMNaH1FP3wng7T1o0rwcyiMUotHVz4i2lBSgNTMA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/q9vu_P0D6Fe0cw1DgVHlcIISPDi8GOjCH6RBMPQQ5ECFhKJeXrGez0taevpvDyCQiqI-7oIf5BQa3BxOdNMEEOZpwcdRBnkv_9C8UrlG8XK9Sdf0tOGyLvtlRYL3fcD15ZmOayUj7zgyxPJNe7YFepddKYkJJYHEttFQ11sxolT8INGxnmKad4WJEciaUUTRYPgS2C1PSLQnHZWBSq-ZMCx0zcOu4h5AGQPIa71Io2PQ9bl4fCoXzMB3La4s6nB-mTnjRvQ6Tr7jPdpbXh0yWpNajTrVauWG3JzymHHOU6w7r2kSClJbuTp7pg3RS9eayS_vwY215AARwR4MhY_kKeX8wqvtQUDCMURNag
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5AsXweAwb2nJ9sLoxATSbhLl0ecTPT9t-IS5MEOynk25PnrZ3Dsxhb_jzxF81yLzOADPEqtcHKyk6qzG2hXjt0-DlggGRxjuJwv_fiRa90xEbjGxaMpuBFq4-ulvybfTnmSnoQ0RiEeDVdvHtFbL51meehN2Gw65oRvBnaOL46G_UPbG1nXtteK6wVLB7PrCgBvOXZGo4mVxpC3_NPploTKzXQbeiiianTzvc792dXVrx7wIvHeHEB9SGkSI2L8S2nFKdAy8qBukgvWyt7YGdDG8290Eh71g98wbczimQ8iCDkB24dbSBO5LF5ri4M_7xvOzUhAZN1xLwFSUU0_kmEz8DIzNLMsIp6rZ0W0G1iYOfTJyzP55xoCytNVBLsM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5AsXweAwb2nJ9sLoxATSbhLl0ecTPT9t-IS5MEOynk25PnrZ3Dsxhb_jzxF81yLzOADPEqtcHKyk6qzG2hXjt0-DlggGRxjuJwv_fiRa90xEbjGxaMpuBFq4-ulvybfTnmSnoQ0RiEeDVdvHtFbL51meehN2Gw65oRvBnaOL46G_UPbG1nXtteK6wVLB7PrCgBvOXZGo4mVxpC3_NPploTKzXQbeiiianTzvc792dXVrx7wIvHeHEB9SGkSI2L8S2nFKdAy8qBukgvWyt7YGdDG8290Eh71g98wbczimQ8iCDkB24dbSBO5LF5ri4M_7xvOzUhAZN1xLwFSUU0_kmEz8DIzNLMsIp6rZ0W0G1iYOfTJyzP55xoCytNVBLsM


 

Decemberben jön a módosított szabályzat! 

2023-tól már végleg és teljesen átveszi az ECDL elnevezés helyét az ICDL. Az 

automatikus vizsgázás előnyei már megszokottak vizsgaközpontjaink körében: a Sophia 

automatikus adminisztrációs- és vizsgaszoftverrel letett vizsgák száma jóval 

meghaladta a 2021-ben letett vizsgák számát. 

Változik az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás vizsgáztatási jogosultságának 

megszerzésére vonatkozó feltétel.  

 

 

Módosulnak majd egyes díjtételek is, de a 

megemelkedett díjak a most folyamatban 

lévő regisztrációkat, vizsgákat nem 

befolyásolják, mivel csak 2023. július 1-

től lesznek érvényben! 

2023. február elsejétől módosul az ICDL 

vizsgaszabályzat | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

PARTNEREK 

 

Ezüstérem és ötödik helyezés a WRO világdöntőn 

 

 

Kiemelkedő sikerekkel zárta a magyar delegáció a 2022. november 17-19. között a 

németországi Dortmundban megrendezett XIX. World Robot Olympiad robotépítési és 

-programozási Világdöntőt. A magyarországi hivatalos nemzeti szervező, az Edutus 

Egyetem által a nyár elején megrendezett nemzeti döntőből 5 csapat kvalifikálta magát a 

Világdöntőre, három kategóriában és négy korosztályban.  

Gratulálunk – és várjuk a csapatvezetőket, szakkörösöket a Neumann Társaság 

Robotika Szakosztályába! 

Ezüstérem és ötödik helyezés a WRO Robotolimpia Világdöntőn    | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FwNYsRsGBgDWYb6-oC6ncHVYnnM5kOluGsJOUm1dDfdJtXyyFr6ygh8jPN5s7JjkiAftN-BuKBqHAEncKlovhnvaLB6MmYF60N4BhwX8ArByKkVLmPZaNZxGH3SIk2jz_XC2D56alV96JJdOw0AjbfZ54TZWhSa6B8ntZstGVGpmYW2uvHRMVYUi5yoFlRkf-dXQ5et_qEcZ4MT0qGDC2f8lWsvwz8CkVM85zlpSmWBaI53iwGcAygofWTef4TPxzlFepf-MLdMnUAOCdp3Y69iAvt6DnVzv9RnGKiQX8VAagCNTVXP8Co_SZkZJdD9d1XQ0elEZRnOPqUzQUTsy4-ia-jEUCJK4FeWnwwwK3bUqu9XWWDgTgEyl8YxQDx5f5A10GzSPPg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FwNYsRsGBgDWYb6-oC6ncHVYnnM5kOluGsJOUm1dDfdJtXyyFr6ygh8jPN5s7JjkiAftN-BuKBqHAEncKlovhnvaLB6MmYF60N4BhwX8ArByKkVLmPZaNZxGH3SIk2jz_XC2D56alV96JJdOw0AjbfZ54TZWhSa6B8ntZstGVGpmYW2uvHRMVYUi5yoFlRkf-dXQ5et_qEcZ4MT0qGDC2f8lWsvwz8CkVM85zlpSmWBaI53iwGcAygofWTef4TPxzlFepf-MLdMnUAOCdp3Y69iAvt6DnVzv9RnGKiQX8VAagCNTVXP8Co_SZkZJdD9d1XQ0elEZRnOPqUzQUTsy4-ia-jEUCJK4FeWnwwwK3bUqu9XWWDgTgEyl8YxQDx5f5A10GzSPPg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FwNYsRsGBgDWYb6-oC6ncHVYnnM5kOluGsJOUm1dDfdJtXyyFr6ygh8jPN5s7JjkiAftN-BuKBqHAEncKlovhnvaLB6MmYF60N4BhwX8ArByKkVLmPZaNZxGH3SIk2jz_XC2D56alV96JJdOw0AjbfZ54TZWhSa6B8ntZstGVGpmYW2uvHRMVYUi5yoFlRkf-dXQ5et_qEcZ4MT0qGDC2f8lWsvwz8CkVM85zlpSmWBaI53iwGcAygofWTef4TPxzlFepf-MLdMnUAOCdp3Y69iAvt6DnVzv9RnGKiQX8VAagCNTVXP8Co_SZkZJdD9d1XQ0elEZRnOPqUzQUTsy4-ia-jEUCJK4FeWnwwwK3bUqu9XWWDgTgEyl8YxQDx5f5A10GzSPPg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m_Lgm5u9Gsraw1_hIERTDd8J22xYLjKhbzip15V82x7O36bwDLjdJCJkGcKK1LtvVdtpG6zIpQKD8CxnYI-qfob1Kh1LaTV2GrTSXp1A-yullq4XWjCn2WGE6o74RI8bFU7LVaLTKwaMpttTUP8vJQYYOBkjKfmjIig0qHIq3pufDpTTJ4-YvcpQI50Hxs0gZYelqMRtcuwmAFjsUMhb7ZmE40DkSJlcRHqYvBC_JxnDlhWjZTpHfpMxb1rkeY6CR3_ehLYtmc5tr7SjphH_QzhbBu8ceDwd1Pgmt2gYfqPMq1MrzMGfejuRwvNyOeeUw8nPkqQAER94xahxqaGvF4_TismCSx4PeUtiQPDHq7rZaYHZ7xvILvAlXFdpzCgAmJupn14QupVR
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m_Lgm5u9Gsraw1_hIERTDd8J22xYLjKhbzip15V82x7O36bwDLjdJCJkGcKK1LtvVdtpG6zIpQKD8CxnYI-qfob1Kh1LaTV2GrTSXp1A-yullq4XWjCn2WGE6o74RI8bFU7LVaLTKwaMpttTUP8vJQYYOBkjKfmjIig0qHIq3pufDpTTJ4-YvcpQI50Hxs0gZYelqMRtcuwmAFjsUMhb7ZmE40DkSJlcRHqYvBC_JxnDlhWjZTpHfpMxb1rkeY6CR3_ehLYtmc5tr7SjphH_QzhbBu8ceDwd1Pgmt2gYfqPMq1MrzMGfejuRwvNyOeeUw8nPkqQAER94xahxqaGvF4_TismCSx4PeUtiQPDHq7rZaYHZ7xvILvAlXFdpzCgAmJupn14QupVR


 

Körkapcsolás képgaléria 

Nagy sikerrel zajlott le november 17-én a PMSZ - a Neumann Társaság által szakmailag 

támogatott - 38. Körkapcsolás konferenciája, ahol a nehéz téma ellenére feltöltődtünk 

és sok gondolattal gazdagodtunk. 

Megtudtuk, hogy miért lehet a válságot egy betegséghez hasonlítani, és hogyan segít ez 

az analógia a mindennapokban, hogyan váltja fel a pánikot a harcedzettség, és mit lehet 

tenni, amikor aprólékos tervezésre nincs idő. Szó volt arról, hogy mit kezdjünk az 

összegyűjtött adatainkkal és miért áldozzunk az ügyfelek és a munkatársak lojalitására 

nehéz időkben is. Láttunk arra példát, hogyan lehet a jövőre gondolni akkor is, amikor 

az ideiglenes megoldások éppen dupla feladatot jelentenek. 

 

 

“Amit biztosan tudunk: semmi nem lesz 

olyan, mint a válság előtt. Azt azonban, 

hogy milyen lesz, nem tudjuk." 

Beszámoló – ajánljuk a képgalériát is! 

Hírek - Magyar Projektmenedzsment 

Szövetség (pmsz.hu) 

 

 

 

 

 

Szellemi vagyon a palackban 

 

Adatok és felmérések szerint a kutatásban-

fejlesztésben erős, innovatív hazai cégek 

nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a 

szellemivagyon-védelemnek és 

menedzsmentnek. Pedig a termékek és 

szolgáltatások kialakításával párhuzamosan 

óriási jelentősége van azoknak a védjegy és 

szabadalom bejegyzéseknek, amelyek a 

későbbiekben biztosítják a vállalkozás 

védelmét.  

Szellemi vagyon a palackban - 

Versenyelőny védelmi alapokon kkv-k 

számára • IVSZ 
 

 

 

 

 

HTE Fekete László-díj 

Idén harmadik alkalommal hirdették meg a HTE Fekete László-díj pályázatot. A 

felhívásra rekordszámú pályamű érkezett, a többkörös zsűrizés után azonban végül csak 

egy nyertes kaphatta meg az impozáns szakmai elismerést és az 1.000.000 Ft-os 

jutalmat. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KT5ZFvsjLmb5GT8OPYC95Rxd19G-BPtgppcbRCILsN1grWl3mzPc8u2PVickRPT1W_ITuVkGwO4DkGw7M55kNiKI-qdaMxP1-2_oowy_SU7bWW9gsJWVHbInwethXZlCOrTYpMRHjcNUVsCT5SgeRiLX-FLIH1mxNBHeCmsScUCGDeEraXux9MZ9AJ8zZT8wEv2-LIJUYJ-27KfsLtBEAIRKdUlPIiMqlnrbwgdP6dYb4bgsiIp-70g7FU7-r3L5kJdVlWLxeadbWRM6G8LXbWO2L1PyQ1amTE1vZ65iXO1fx_KxUCIkjXG-Cni-hkdiDJBEyjLxrVfeZJ6D_GRcOvPT5IlfCV3FUcW3ApSKRko3Fwv39zCN1lIP
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KT5ZFvsjLmb5GT8OPYC95Rxd19G-BPtgppcbRCILsN1grWl3mzPc8u2PVickRPT1W_ITuVkGwO4DkGw7M55kNiKI-qdaMxP1-2_oowy_SU7bWW9gsJWVHbInwethXZlCOrTYpMRHjcNUVsCT5SgeRiLX-FLIH1mxNBHeCmsScUCGDeEraXux9MZ9AJ8zZT8wEv2-LIJUYJ-27KfsLtBEAIRKdUlPIiMqlnrbwgdP6dYb4bgsiIp-70g7FU7-r3L5kJdVlWLxeadbWRM6G8LXbWO2L1PyQ1amTE1vZ65iXO1fx_KxUCIkjXG-Cni-hkdiDJBEyjLxrVfeZJ6D_GRcOvPT5IlfCV3FUcW3ApSKRko3Fwv39zCN1lIP
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a1HKPOYyA11c6V_TIdpVV4-nkvDdg_xu3Phe2t-b4H9pQBKr-VI-UxMwM4FJWtUUIeinVSTUHHZGkfdIaUiQIhqQtTCS-1c0u60facaW1d_92BBVYdgjf77xgjAESP1axU33LBB24IfUZhWLVXyhjsdSZwDEu4o7cDVpBEDy52ekbVRblwykmVI-bPKlpRJ5OCV-1IMY6wKUtmX9gIDQ10moc3_H7H7oYQsnLbijDmhHXnwKHPMo30cSWMtM9c38qGhekht9n9U3598dMsqkJK1h-15C5P1WkL3fnA4TbRQUli0YVCZuOmybztQ1Y6favNvg9J2gL3JeUpopVkjookUPtoChTq3rgSkNlMANUhVwrL1nMef5TdGHuY76uTcdITeHjT3gXXE7lKRal35Fw1fHG3MXJw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a1HKPOYyA11c6V_TIdpVV4-nkvDdg_xu3Phe2t-b4H9pQBKr-VI-UxMwM4FJWtUUIeinVSTUHHZGkfdIaUiQIhqQtTCS-1c0u60facaW1d_92BBVYdgjf77xgjAESP1axU33LBB24IfUZhWLVXyhjsdSZwDEu4o7cDVpBEDy52ekbVRblwykmVI-bPKlpRJ5OCV-1IMY6wKUtmX9gIDQ10moc3_H7H7oYQsnLbijDmhHXnwKHPMo30cSWMtM9c38qGhekht9n9U3598dMsqkJK1h-15C5P1WkL3fnA4TbRQUli0YVCZuOmybztQ1Y6favNvg9J2gL3JeUpopVkjookUPtoChTq3rgSkNlMANUhVwrL1nMef5TdGHuY76uTcdITeHjT3gXXE7lKRal35Fw1fHG3MXJw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a1HKPOYyA11c6V_TIdpVV4-nkvDdg_xu3Phe2t-b4H9pQBKr-VI-UxMwM4FJWtUUIeinVSTUHHZGkfdIaUiQIhqQtTCS-1c0u60facaW1d_92BBVYdgjf77xgjAESP1axU33LBB24IfUZhWLVXyhjsdSZwDEu4o7cDVpBEDy52ekbVRblwykmVI-bPKlpRJ5OCV-1IMY6wKUtmX9gIDQ10moc3_H7H7oYQsnLbijDmhHXnwKHPMo30cSWMtM9c38qGhekht9n9U3598dMsqkJK1h-15C5P1WkL3fnA4TbRQUli0YVCZuOmybztQ1Y6favNvg9J2gL3JeUpopVkjookUPtoChTq3rgSkNlMANUhVwrL1nMef5TdGHuY76uTcdITeHjT3gXXE7lKRal35Fw1fHG3MXJw


 

Scheidler Balázs a fődíjat a minap 

megrendezett HTE Infokom konferencián, 

ünnepélyes keretek között vehette át. 

Munkássága, amellyel az értékelő 

bizottságot megnyerte, az 1998-ban 

létrehozott, mára nemzetközileg elismertté 

vált syslog-ng piacra segítéséhez 

kapcsolódik, amely egyben 

a Balabit sikertörténet* alapjait jelentette. 

Gratulálunk! 

Főoldal - HTE site 
 

 

 

 

 

404 not found 

Az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központja 2022. december 8-

án tartja meg az internetes tartalmak archiválásával foglalkozó éves rendezvényét. A 

hatodik „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című konferencia és workshop 

újra jelenléti formában valósul meg, de az érdeklődők online is bekapcsolódhatnak az 

élő közvetítésbe. 

 

 

A rendezvény a digitális megőrzés témáját, 

valamint az ahhoz kapcsolódó hazai és 

nemzetközi archiválási, illetve tudományos 

projektek ismertetését helyezi középpontba. 

404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet? 

Konferencia és workshop – 2022 | 

Facebook 

 

 

 

 

1% 
 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Neumann Társaság az adó 1% felajánlásokból 

271.048 Ft-ot kapott. Köszönjük a támogatást, az összeget az NJSZT szakmai 

céljaira, elsősorban a központi, teljes tagságnak szóló rendezvényekre fordítottuk! 

Előre is köszönjük a további támogatásokat is! 

 

 

 
 

 
     

 

   

 

  

 

 

  
 

  

 

 

  
 

  

 

 

  
  

 

   
    

 

   

 

 

 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/b6KbcYtmV0zZrweAlhB-3XA_4J0TBTqlIrMAbEa_C6p1I3I1cLJJhlcIcs0ZhCUsv0hhFSg4riBb4FsvXm1Sxr1azXkn8bKYD8WRXYqgiDYvxQosM7hcHibVNfbPf6jbh3-myQu3_Uh4LpPuOM2mZsYZO4FpGEh1CwiIUq8CfEa4U5MlHXzEs0bs5Vsil2ruWEZEurR_YI0RhYW0KNJxjINEYwh421VUKDjEK_EgixslniDkrqkSFRpHrpBiJE8aRn1cU9uOhlH4OIaQV-bsINb7MCBOUEyZa7ew-QMT3ASgTn0A16ZLk5dGhYXKKyhgLY347FEman3MJmhq1EV_qXDD72vgc1x2REKqQmvxD7mgLEoqFQ9DOTiSUdTHf1JLoe27ggQiX_13vpSRaou_560G0l9-PiWjXdNp6duBJnR6Gr-ux-BOmVtiG01M68SBHwiosFHUpVKW
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YJ6E1fRlN-OWD4wCL_EWax825_r-T8hJ5paoTkWZSPQ8Tw-TzQ5r-AqFqbRtXrGAbOX6fzj_t9lZORTZupISfLhcoMhCdSQtdIt10dcSfIbPxHKvF-iMahW1t_sCilqx7Rp0rTFV5dfHmwifolGQo9-HEKargfDHlF-h9CbMYykH438GowSDH6qOltUeMRgChbwLnat9iFEYZb4U9qx2oLhH6tuAUVZPFxxYI7qhSgstrlHJx2vfdVXxdSMEALvA1C_UbqJP8SgBc-QaWBhWm7i5Yo4STRuyS4zDVbucTpNAcbXLF575gT71RQN0-d5MEfh0gQi8KE2cjqLIYYPxyEJ2qgEzDnSaGxAR9xo8Iz6l6RQyCAB8xZfVar31A5Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YJ6E1fRlN-OWD4wCL_EWax825_r-T8hJ5paoTkWZSPQ8Tw-TzQ5r-AqFqbRtXrGAbOX6fzj_t9lZORTZupISfLhcoMhCdSQtdIt10dcSfIbPxHKvF-iMahW1t_sCilqx7Rp0rTFV5dfHmwifolGQo9-HEKargfDHlF-h9CbMYykH438GowSDH6qOltUeMRgChbwLnat9iFEYZb4U9qx2oLhH6tuAUVZPFxxYI7qhSgstrlHJx2vfdVXxdSMEALvA1C_UbqJP8SgBc-QaWBhWm7i5Yo4STRuyS4zDVbucTpNAcbXLF575gT71RQN0-d5MEfh0gQi8KE2cjqLIYYPxyEJ2qgEzDnSaGxAR9xo8Iz6l6RQyCAB8xZfVar31A5Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YJ6E1fRlN-OWD4wCL_EWax825_r-T8hJ5paoTkWZSPQ8Tw-TzQ5r-AqFqbRtXrGAbOX6fzj_t9lZORTZupISfLhcoMhCdSQtdIt10dcSfIbPxHKvF-iMahW1t_sCilqx7Rp0rTFV5dfHmwifolGQo9-HEKargfDHlF-h9CbMYykH438GowSDH6qOltUeMRgChbwLnat9iFEYZb4U9qx2oLhH6tuAUVZPFxxYI7qhSgstrlHJx2vfdVXxdSMEALvA1C_UbqJP8SgBc-QaWBhWm7i5Yo4STRuyS4zDVbucTpNAcbXLF575gT71RQN0-d5MEfh0gQi8KE2cjqLIYYPxyEJ2qgEzDnSaGxAR9xo8Iz6l6RQyCAB8xZfVar31A5Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Q3f_piPe4i1-JYe3leOddWHWwQvBWKN2nMIu29zyrGSZ8CJXcnzbLCB7WPXhDIGaAd5jynYCH9qIT6_zSWpaIRBWUMc6zji9IrYnWIzUCyLmiENvC3VOUVY-tUe2xI9lnWvxZrOzVZiq8F0v-SMXmuFAZaB3zbztsHw9czyBYVCrWPddIWMsCFRiPTRjgHjMzYYjP39D1tV-xV19kGrRWaDY99d37nzCcy6pAEzZIlOJNmjea0-IXcYz0rfZCgR6Ll5n8fZFPUcl_c_NUyhPw_mkoZUtGvABsbsdP6KUAZq_WZ6mNWCWer_TF_vmHJwakvsh673IaMcr457K
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tA6mdspEQhUjlZQvvFCZfwecEPS7-Ew32_2K7MAHbtSFsxQYflbYmREMzUvp3sR23qXnalPtU78vjaMtYplid_MIKDTJAt27URWcjw2gvGsFSSLQkyhwOP7xe0B1FXMpGvUR_1nD2xA0814dbvVnbTVJ8qtDLBUCE-uIybR66X4MEpKDyPhKoWbSuglU3qRGLbetA4BrtgKtawDj8eKoLOSUIcC0Oys9cLeLD9GS7DmxIs3kpKKSSe-BEyvmH1R1xaVcrcWr7o7WXhq5LCIW8QiRTMN9NrsYbdYA_s20bog
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XJlY0qgwWyJDMxEPLgPrzRuzGCtE-vcEqIWspyUw4m3OGI94e65W325rULCRSP0M7n65w5Wqt_M4Tc5NYL3LJJEEWdEMB9NJ0MzWZr5dthTxZF1y7B1iSM5XokDBZJOlBBcNdM6pnp0Zo3Puexn5Wfhj1S3er8kHKstkuc3PkWkFIXWx4S_HSaR8NKhPc6-FRLZYQc7wewWmJLRG4muryqMEkMQY66czlDgK9G0XmIFvZ2k6pHabVhx4TbdCSSvw4az_q-KK5HAXSClmazWbaWUDPEdBwec47MmY6VLpJOk8


Támogatóink 
 
     

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

   

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/I13pEKDP5oTm8oUhMyfCJseEu34m-XrB50gpvpe3gLCu-Z6JQJESeT2EtTfVDmgZC5u2dEx8MPeipQP8w8lM8uH0v_E79pwxwL4T5Lm_q8KiKLFvtmW2-wr_01tFahkwKvDhBPerPjf_HZbsict3RngCLspyh-x7JhYTs3HNffuw3VlgUrMtQ6iO2lOaJQxSFyoxBHnz1J88lm3TVQmuRL97SHugJ1_NyCxp-AVtAqhLW8YmMOKW4CgaejoHWGbssPTCJ3h96vK9VbAS4Gj6wb2PtZ-W91DbAxoaA7Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rXo4YB4pQlSiL7YKHgDa77GNv-ITlLYQF1kwc56QNrOp9am8leOpM2QbMsTqR6zyw3pRGjBdptycGd_jhrR6VB8S4rFnGxJ60ETHk0BCu6xB3kjkZ0002Q0eKrE431pzL8ZrO0-XaEkCSnyzmaFR_vjvFLI1fzGGDK0qpbjaFFrKfbPMGzzlWzyFRnc5Rxrdza04twVM63doJw6AqcmW6LtPtcBvV01fi7rHzHQDVVU8ZHGq4zYpcbejw3CEZjIVFKUSraF75iTbX36hebjm3y0g2WDVxbyK0g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0SJghhyezUB1tXnb8jbbz5TxedidAshQpBV_xuoWeswDRNOHrQRjhqUZKqwAfbvvmPC9RUPVR4TrlD-_3etsyYMwdqpaKDLDuxo2dNzjHa0Bnh69PyDf1VHKf2BlTEREPt8AHtNzhyTFS3MUqm1z5TT38vTRE1g8n_p7PjTSx1VhzuEJJ7AvFJCpPy6zZb_oGao6ymtaXeTQgfwzSy3AihrpPC35oXPpYh4Aqx8RJT7mfcJbiv7IWXZNfV2ysJ3yhmWZsVdEHlATmGJL1kRABN7NdyezVLq3Fug
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/K3Kvu3EDj5BGBlJPw3EYg_ZPy8wPzzN_dpfwUDS_waog1Egxi90iJRK_fFAo7KaEf11UfBf8c8vdKlzhiMFjMjlXEi-ry7f9k6ZvkMLJen2pA2XCkMH3kjC8GrU-pX-byUJaOD364EtSYr0DeSYaPInadH0ZWW5tA6QlnCi4xmnzSS5fRJaiRY1n-e9nUakfeobvdpd46-0jPGIkzJo5xbtQ9jjRZoZgzLKZBmZzXSE00XsXqbBY8yCTE2iDxEhINmPa-VQovIeV0iNuoJcmGn7wrzZz7n_LRiighwM9bKal
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/u3VqT-JitZXLugC0YT3XB-Bfcg8Anq67xnPfAYAyDtgX048Vvq3nTK4zAlfj8f3L0jT0AwzSwXQ4QcA3UKcL_DpMuNflyi6VEx9Kw8mmTb3JTSNI0QLwEGG_7EC-Fc0n9jGU9FRZFTVoRT3XlsvjMpmLO_lUkdPNDZ71pCbzLMs_w5r9Nnd_nelqkcXXu_lj4TvhbOUX5UePfjB5n4qnvfaRPxD0P-XIfjrqDxgnmZLiUDp5zrYNpSnmQ72Iwp4pBOmspp3W-V7OZUOGXSzAQ-YS11eycgC3WQfXfTUrYQ
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