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FÓKUSZBAN 

 

Idézhető Neumann János – új kötet a 20. század óriásáról 

 

 

Kettő az egyben: egy ritkán látható képekkel illusztrált, keménytáblás díszalbum 

életrajzzal – és egy ütős, magyar-angol kétnyelvű idézetgyűjtemény Neumann 

Jánosról és Neumann Jánostól. 

Röviden így foglalható össze a Neumann Társaság új kiadványa, amely a Neumann 120 

jubileumi év tiszteletére, limitált példányszámban jelent meg – és egyenesen az NJSZT 

juttatja el a megrendelőkhöz. 

Miért érdemes ezt a nem mindennapi kiadványt beszerezni? 

A kötet fókuszában egy olyan magyar tudós áll, aki az USA-ban vált közéleti 

tényezővé és iskolateremtővé számos tudományterületen – és akit közkeletűen a mai, 

modern informatika megalapozójának tartunk. Az idézetek bemutatják a vívódó, felelős, 

sokszor szellemes, sokszor pedig emberien aggódó, esendő személyiség 

vonásait: humorát, a hithez és a halandósághoz való viszonyát, emberi 

kapcsolatait. Hol aforizmatikusan tömör – és egy Neumann-megemlékezésben, 

tanulmányban, házidolgozatban is jól idézhető – mondásokban, hol mélyebb 

gondolatsorokban rajzolódik ki előttünk a tudós tudományhoz való viszonya, beleértve a 

számára mindent behálózó és értelemmel telítő matematikát, továbbá 

a játékelmélete révén oly fontossá váló gazdaságtudományt és a számítógépek világát. 

További részletek recenziónkban: Idézhető Neumann János – új kötet a 20. század 

óriásáról 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KLDqmsicC-YbhexBApZPdxQ1BUiXSOqB3tu_RTIrBmRrTQzEyuDDPfhR-MsakukiOzOlJ-CbeiUyvGoiSNj_J0jmdH1qCcBl4BM59FjNnUnAmpnav8vtcYZJVbECk6gWdtDEaC_UaFS4KYYYjL_pisPkJkQm0wS_KBKYHArh2s1nhHW-c1KiGlunHcYMxHgBUTZu4yeqgdp6YGqhrjhUGYqpJXix9SQZLbfmM-F_3ro0yregjlZMuvA6cwhQ1BAEAuO_Hc9_6BhQHOZBC9_40BZI3RHJBBfZett83QOeEmrlTRABATgX1siEJwQcA-7tkZqY144fgIwSJZeoVvVGTGzuVK-jG1-uta_BiPGYg_NBPylRbh-2Bv9Ln-BG9nqsTXkQWmgXLOZO59YRK4eW
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gdSWRveos3KOv6iIZmG4yWU0oCvUAhriom-oeGI7FyUlLuc6uA2se7Ux5aLFozfYrPS_2H0y-N0LdkUeJat831zKFkMMrYpNdYdB00lsDfclh1KrLkISyMDD9c78s4jM-FwzcywFRNUaTw7D1TS8ZSSnKvtDyNtLt7SiyPBgJo_IDoualMb0trtAv1fu0gZK4TtE0r_zRhd3aKlLv7-UVLv0aiI-72JzHcECPdRvSEXGOFRTub1oT63laqkfMJZOxPnNVt3NlyXxlXuDSvL8yvp5QGwdQfvvwgWC1fVsVEcDLTOx7okWxAavAZgGWqQV3nIMUCXgdygKW_i6_yCLgzooiWj37G9-eFIH9VMX5lY1qRKJy_lNfn9vO2mTc5IKH5NSiiyW
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gdSWRveos3KOv6iIZmG4yWU0oCvUAhriom-oeGI7FyUlLuc6uA2se7Ux5aLFozfYrPS_2H0y-N0LdkUeJat831zKFkMMrYpNdYdB00lsDfclh1KrLkISyMDD9c78s4jM-FwzcywFRNUaTw7D1TS8ZSSnKvtDyNtLt7SiyPBgJo_IDoualMb0trtAv1fu0gZK4TtE0r_zRhd3aKlLv7-UVLv0aiI-72JzHcECPdRvSEXGOFRTub1oT63laqkfMJZOxPnNVt3NlyXxlXuDSvL8yvp5QGwdQfvvwgWC1fVsVEcDLTOx7okWxAavAZgGWqQV3nIMUCXgdygKW_i6_yCLgzooiWj37G9-eFIH9VMX5lY1qRKJy_lNfn9vO2mTc5IKH5NSiiyW
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TUUK-W061fzvfonkrbbUkQWe7NEZgn-yCBOwSWGSlaZ94oADhA2DvK2jDNW7g-UvIoBf4KFW0P4oCn8DiS22jdGUkvz5PmH1GqQptUHXjS5S4AoMOmxG5bWWbCi1zDJutlALTgTHasoOW3FjqKLx3q8qenuqSDg9I98SJvcHl5B1b7bLyjKO1nYsJNw2kgqq21B6dd0x2OqWzoS548r9YFkL0h62CnVbrJNUEe2llDW0y23ACm504OELGd2gvCc9R8CXakCXVqKV2fxj-RgOlNrRk81s9j2M4XY


Az egyik szerzővel, Hargittai István professzor úrral a múlt héten beszélgettünk 

a Neumann – tükörben meetupon, ahol Neumann személyisége, gondolatvilága, 

aktualitása mellett az ismeretterjesztés fortélyairól is szó volt. A Hírlevél olvasói 

elsőként nézhetik vissza a vele készült beszélgetést: Neumann tükörben - Meetup a 

Neumann 120 jegyében Hargittai Istvánnal - YouTube 

Vigyétek hírét az új kötetnek, hogy minél több olvasóhoz – és az iskolai könyvtárakhoz 

is eljuthasson! 

Szalay Imre 

 

 

 

HÍREK 

 

Tavaszi hajrá: kiállításokkal és versenyekkel folytatódik az N120 

év 

 

 

Márciusban sok program közül választhattok a Neumann-jubileum kapcsán, most 

ezekből néhányra külön is felhívjuk a figyelmeteket: 

Március 7-én Pakson együtt ünneplünk az Atomenergetikai Múzeummal, majd 11-én 

Szegeden nyílik Csízy László Programozott grafikák kiállítása (részletek az Örökség 

rovatban). Ezután újabb, átfogóbb képzőművészeti tárlatnak örülhetünk: 23-án, 18 

órakor indul Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központ (Szent István tér 10.) 

márványtermében a Magyar Elektrográfiai Társaság (MET) „Hommage à Neumann” 

kiállítása. Neumann János, lévén kora egyik legjelentősebb tudósa, megihlette a 

meghívott, hivatásos képzőművészeket tömörítő MET alkotóit. A beérkezett 150 

pályamű zsűrizett alkotásai lesznek megtekinthetők, április 23-ig. A megnyitót 

a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny döntőjéhez 

időzítettük, a döntő március 23-24-én lesz, persze a szokásosnál ünnepélyesebben. 

Március 27-én debütál Neumann alma materében, a Fasori Evangélikus 

Gimnáziumban (Bp. VII., Városligeti fasor 17-21.) egy nagyszabású enteriőr- és 

tablókiállítás, a Neumann-miliő, amely a nagyközönség számára is megtekinthető lesz. 

A Neumann család tárgyaiból – festményekből, bútorokból és egyéb relikviákból –, 

valamint Neumann életéről és életművéről szóló tárlat április 21-ig látogatható, a 

gimnázium tavaly felújított, Róth Miksa műhelyében készült ólomüvegablakos 

dísztermében. A tárlat tablói utána vándorútra indulnak az ország iskoláiba! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/i10XnoPuVmX-zQrbso23RJrPMK3EyDYPnK6uHn7Vs-n9FwhH3bI22OF4-jvLgRCO56MxB_Irnow-YDZvVpY8OPN2h3Hhic_ZL0Q7enF1SLUDkYj8up5zwoQUwCWvRQgeP-OQOgAH2Hgcni1TxaZ87wP4sP6yfPIc3fsc2B2E024TlmegJ5UTIvcOOgYYsFmmuIs_ICiQuSbS6p7yjWYarconKpb3X8vAPUlh3--TVS3jGIB5IISyM3wcJBp18MPkAMS9bHgR0oiuHjf_86iERPcEUucvFUG9vGJeM348HOJL5DcfBsetiwjOzi5qIiAbTZ-qlOgztaI
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/i10XnoPuVmX-zQrbso23RJrPMK3EyDYPnK6uHn7Vs-n9FwhH3bI22OF4-jvLgRCO56MxB_Irnow-YDZvVpY8OPN2h3Hhic_ZL0Q7enF1SLUDkYj8up5zwoQUwCWvRQgeP-OQOgAH2Hgcni1TxaZ87wP4sP6yfPIc3fsc2B2E024TlmegJ5UTIvcOOgYYsFmmuIs_ICiQuSbS6p7yjWYarconKpb3X8vAPUlh3--TVS3jGIB5IISyM3wcJBp18MPkAMS9bHgR0oiuHjf_86iERPcEUucvFUG9vGJeM348HOJL5DcfBsetiwjOzi5qIiAbTZ-qlOgztaI


Március 8-án Budapesten lesz Magyar Ifjúsági Robot Kupa, március 31-én pedig 

MIRK számos ligáját rendezzük Nyíregyházán. A Neumann-jubileumra tekintettel az 

érdeklődőket ünnepi programmal várjuk. 

Április 17-ig meghosszabbítottuk 6-19 éves diákalkotók számára kiírt kreatív 

pályázatunkat, melyre Neumann életművére reflektáló pályaműveket várunk. Célunk, 

hogy a pályaművek életszerűen, frissen mutassák be és hozzák „emberközelbe” a 

jelenkornak örök kortársunkat, Neumann Jánost. A legjobb alkotásokat 2023 

decemberében mutatjuk be Budapest belvárosában, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági 

Művészeti Galériában. A pályázati felhívás a honlapunkon megtekinthető. 

További részletek: Neumann 120 - Emlékév Neumann János születésének 120. 

évfordulója tiszteletére (njszt.hu) 

 

 

 

 

Távközlés és mesterséges intelligencia Neumann nyomában 

 

Az Óbudai Egyetem és a 

kecskeméti Neumann Egyetem is 

elkötelezte magát a Neumann-emlékápolás 

mellett, de örömmel vesszük azt is, ha más 

egyetemek is a programsorozat 

szellemiségéhez igazodó eseményekkel 

jelentkeznek. Jó példa a BME Távközlési 

és Médiainformatikai 

Tanszék workshopja március 28-án, 

melyet korábbi alelnökünk, Charaf 

Hassan dékán nyit meg – és jelenlegi 

alelnökünk, Gulyás László lesz a levezető 

elnöke. Az előadások elsősorban a 

mesterséges intelligencia helyéről, 

szerepéről, a fejlesztés állomásairól, az Ipar 

5.0-ról, neurális modellekről, 

mélytanulásról szólnak – nemcsak hazai, de 

nemzetközi, különösen EU-s kontextusban. 

Távközlés és Mesterséges Intelligencia 
 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

A hazai egészségügyi informatika története 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/saebpiyUttyftUett80yP8NKJF-9K5Nhz1qsli6WWUqRjuCQJ9NRizOiqJLBq0Oit-iAVFOYaGDidO0GD4wHPVktslbqG4p7w60kI-YCjdPdD0ZjjsxEfRKFBh-Y1u_FGcpuhRZFT44Yi3sKYymTuFjTaPYnKk2y5C0e2V9ImM0gnjgkz4NAOmSb62_U-gMipDYRNQOOznmNgaUlX1jrOLAY0o7FVDUFoua2THc8l107dvlP-GEXUQKSWma-J-vFuST9VDiU2v0OCsHFHJ2odv2rdN61_wNrbdE5DP2NZA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/saebpiyUttyftUett80yP8NKJF-9K5Nhz1qsli6WWUqRjuCQJ9NRizOiqJLBq0Oit-iAVFOYaGDidO0GD4wHPVktslbqG4p7w60kI-YCjdPdD0ZjjsxEfRKFBh-Y1u_FGcpuhRZFT44Yi3sKYymTuFjTaPYnKk2y5C0e2V9ImM0gnjgkz4NAOmSb62_U-gMipDYRNQOOznmNgaUlX1jrOLAY0o7FVDUFoua2THc8l107dvlP-GEXUQKSWma-J-vFuST9VDiU2v0OCsHFHJ2odv2rdN61_wNrbdE5DP2NZA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IIbQnX5r7RPXB62DVabCYv0GGb6lFvq-RjFgb1CbDNMIVNh-w3nZMRuBuqW-WdfXD5FfxxzxyMeHI7okhc9DI6Kmnti70BFyKbs3cWHjjLU8p3BFrNPir-LAsi2XfKj1v1IkEI0Hh7th3BH2MviiMuL2dVcrRyDBEZmUd8Zt-19r5scZ7Rs_S3t_js9bsK7nOjs3c2LY7Z3mwbTIjMjn7WCwGk7pMMM2SsAcGCMfeodB0-cMPC-Z6-NMx81qNo7jQWkGzGi93vOt3eaxUij5lOxfER-id7fw1MXJ13NZH1DFN6jyxtnJuHTYM2mNV2I0NvvbyOcGn5bwes_Kz5lmdeUNko7XfO6zHReOg3w5OOj4vQgVoV-11e8f


 

2023. március 24. péntek 14 órától 

a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság (NJSZT) Informatikatörténeti 

Fóruma (iTF) és az Óbudai Egyetem 

(ÓE) az iTF Nagy Számítástechnikai 

Műhelyek sorozatának következő 

rendezvényére várja az érdeklődőket. A 

hazai egészségügyi informatika története | 

Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

Az esemény kapcsán jó szívvel hívjuk fel a 

figyelmet a témához kapcsolódó, 

új virtuális tárlatunkra (idővonal):  

Orvos-informatikus timeline - ITF, NJSZT 

Informatikatörténeti Fórum 

Havass Miklós - Simon Pál - Talyigás 

Judit műveként új tanulmányunk is elérhető 

bárki számára: 

Arcképek a magyar egészségügyi 

informatika történetéből 
 

 

 

 

Robotiáda 

 

A robotika versenyek szervezési és 

lebonyolítási folyamatának tanulmányozása 

céljából utaztunk Brnoba, ahol 2013-tól 

rendezik meg a Robotiáda versenyt. A 

„Diákból tudóssá” projekt részeként a dél-

morva régió műszaki oktatásának 

támogatásának céljából 20 robotikai klubot 

hoztak létre, amelyek számára a létrehozott 

verseny az egész éves munkálataik 

betetőzése volt. 
 

 

Magyarországot Szombathelyről érkezett csapatok képviselték, melyek a gyorsasági 

vonalkövetős, a „medvementő” és a gyorsulási versenyszámban szerepeltek, szép 

eredménnyel. 

A szakmai utat az ELTE IK Műszaki Intézete, valamint a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság támogatta. 

A Robotiáda versenyen voltunk  

 

Óvodások a képernyő előtt 

Az óvodások 87%-a használ mobileszközt és 40%-nak van saját mobilja vagy tabletje. A 

gyerekek játszanak, videót néznek, esetleg zenét hallgatnak ezeken az eszközökön. Ami 

viszont a legjobban bántja őket: hogy a szülők túl sokat kütyüznek... 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/itrpeH13qNVPgdN9aZn-ekdtbVnSnOspcYZHjEOWE6J8yiUzS0DkaWQkLbJBX-qVhg5NS_xQBH-R1ItCwOno3AUSWxwB7YIIEHe_ZaROWy1Bv-le47aOqv6VanW5fOn_zXpyx9ixASkKOOsEWKgC5BOahqpdERjGBL3_38gcLH0b0KOYrVQ6cCj-52w2cGPtDs1GswJkkHcjtrxORXpfSBEBy6Qr2UoAJV6-37bLiWnKvV2acorEjRNzRvcTG7a961obngQ4NhI5IXm3K_ykeNRW0YbyRnwn1V-Whp-F5L9Efw928T8o_klXy1k3XOZR7dVrlyqPynQCrxN--0xGrsZGbXmOFJS2Gfl7QhWj7sDlTACS5jat-9nMaus
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/itrpeH13qNVPgdN9aZn-ekdtbVnSnOspcYZHjEOWE6J8yiUzS0DkaWQkLbJBX-qVhg5NS_xQBH-R1ItCwOno3AUSWxwB7YIIEHe_ZaROWy1Bv-le47aOqv6VanW5fOn_zXpyx9ixASkKOOsEWKgC5BOahqpdERjGBL3_38gcLH0b0KOYrVQ6cCj-52w2cGPtDs1GswJkkHcjtrxORXpfSBEBy6Qr2UoAJV6-37bLiWnKvV2acorEjRNzRvcTG7a961obngQ4NhI5IXm3K_ykeNRW0YbyRnwn1V-Whp-F5L9Efw928T8o_klXy1k3XOZR7dVrlyqPynQCrxN--0xGrsZGbXmOFJS2Gfl7QhWj7sDlTACS5jat-9nMaus
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/itrpeH13qNVPgdN9aZn-ekdtbVnSnOspcYZHjEOWE6J8yiUzS0DkaWQkLbJBX-qVhg5NS_xQBH-R1ItCwOno3AUSWxwB7YIIEHe_ZaROWy1Bv-le47aOqv6VanW5fOn_zXpyx9ixASkKOOsEWKgC5BOahqpdERjGBL3_38gcLH0b0KOYrVQ6cCj-52w2cGPtDs1GswJkkHcjtrxORXpfSBEBy6Qr2UoAJV6-37bLiWnKvV2acorEjRNzRvcTG7a961obngQ4NhI5IXm3K_ykeNRW0YbyRnwn1V-Whp-F5L9Efw928T8o_klXy1k3XOZR7dVrlyqPynQCrxN--0xGrsZGbXmOFJS2Gfl7QhWj7sDlTACS5jat-9nMaus
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/itrpeH13qNVPgdN9aZn-ekdtbVnSnOspcYZHjEOWE6J8yiUzS0DkaWQkLbJBX-qVhg5NS_xQBH-R1ItCwOno3AUSWxwB7YIIEHe_ZaROWy1Bv-le47aOqv6VanW5fOn_zXpyx9ixASkKOOsEWKgC5BOahqpdERjGBL3_38gcLH0b0KOYrVQ6cCj-52w2cGPtDs1GswJkkHcjtrxORXpfSBEBy6Qr2UoAJV6-37bLiWnKvV2acorEjRNzRvcTG7a961obngQ4NhI5IXm3K_ykeNRW0YbyRnwn1V-Whp-F5L9Efw928T8o_klXy1k3XOZR7dVrlyqPynQCrxN--0xGrsZGbXmOFJS2Gfl7QhWj7sDlTACS5jat-9nMaus
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/X56c6B0As5ymak-ODzO1qQ0hskov048eB7s7FOEBVfKwoCD_zRGLbtNlNc8k2cLNFeRiz4-6dUAQQO13ufFHEgz6XcfghtdIoXCiXLYDMg0hcHmhecMp13qvCl1tvvJVO1qAP-DBQ6GeW9wjiJHJZifA8jQKxmtP0nkNaYImMUhGe2HwrrFV5W8OkTdFNLB-iQK-r1Y0TxDx5UcprxFuNgLk8hoxB7S-bUiR8mfZDDEXsfl1Rzm-o-ONCiNja03jpyRBd6plqhIdsL0m-mfayPdsLvwbM09vK6YBTM9Gq62TZ3KDEkCROpRNwoJpISjrudEXKNhp74YQ0Z6HwreBpyQOb_eWiFq56HCALFvXR3a4eoINA7oZn8TYsydg700n6xoNRpIbN0rPV-gbejTO4wxZOuPcyYo7
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/X56c6B0As5ymak-ODzO1qQ0hskov048eB7s7FOEBVfKwoCD_zRGLbtNlNc8k2cLNFeRiz4-6dUAQQO13ufFHEgz6XcfghtdIoXCiXLYDMg0hcHmhecMp13qvCl1tvvJVO1qAP-DBQ6GeW9wjiJHJZifA8jQKxmtP0nkNaYImMUhGe2HwrrFV5W8OkTdFNLB-iQK-r1Y0TxDx5UcprxFuNgLk8hoxB7S-bUiR8mfZDDEXsfl1Rzm-o-ONCiNja03jpyRBd6plqhIdsL0m-mfayPdsLvwbM09vK6YBTM9Gq62TZ3KDEkCROpRNwoJpISjrudEXKNhp74YQ0Z6HwreBpyQOb_eWiFq56HCALFvXR3a4eoINA7oZn8TYsydg700n6xoNRpIbN0rPV-gbejTO4wxZOuPcyYo7
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ccZNmbZKTpeU1dkL7pRv1wWsZbNdJqL7vevF02c7bB1V1TyOBgFGprC1IyHvvfFSPRsRglWES-nV_9G-FslRM88g1kopsXqJ96wuqokkl8dwmcuxPXjT73QYkiWyoOZtjSlVoAXwxJO6ywA4jUttXzn5-Juf7842XCK5SWX1dkv_Ww7rm3N-CaIP9E-xWV240CshJMvf5qWprwkitwJ96P7ARBbejnCRUaF5AmCbxL3pz0z-2Tfs1Ol43JTAyPlYlv2aIID-Boi_OpSdJYGzyoyhO2rnJVShIl1e9ZfOeZixYzC0kb-T4Yj0F8QOQ1-oEJMMbq7nOSh4Ef_OafiqJiSN8Z2D1Y6KCCLTgZAosjdHfHVwTT9wSQH9p_nszVoZD1f64I8YGWZ5M6oOuBJjVHM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ccZNmbZKTpeU1dkL7pRv1wWsZbNdJqL7vevF02c7bB1V1TyOBgFGprC1IyHvvfFSPRsRglWES-nV_9G-FslRM88g1kopsXqJ96wuqokkl8dwmcuxPXjT73QYkiWyoOZtjSlVoAXwxJO6ywA4jUttXzn5-Juf7842XCK5SWX1dkv_Ww7rm3N-CaIP9E-xWV240CshJMvf5qWprwkitwJ96P7ARBbejnCRUaF5AmCbxL3pz0z-2Tfs1Ol43JTAyPlYlv2aIID-Boi_OpSdJYGzyoyhO2rnJVShIl1e9ZfOeZixYzC0kb-T4Yj0F8QOQ1-oEJMMbq7nOSh4Ef_OafiqJiSN8Z2D1Y6KCCLTgZAosjdHfHVwTT9wSQH9p_nszVoZD1f64I8YGWZ5M6oOuBJjVHM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tIaXfB-2HcUnhWhRWo9AYsAuaf-qBzjbBWySuyQUryo5yWIlGMh2wnFt4ZlfQzsALihRgGvk22K9s9evO4uv3W-tO7Zj47SOP9hc715G61bZu8up3qqDUiXM97dNc5MnWaUSTQ7YhqxLxSXKcyU0HPshIunNLDzSjBM1kGND4rM9zMVZOSRJgDVyqq8F02MR5O4HY0HcqgQOaIqX8pJ8Hn5zOTSHdOqmX_Bhb2FIxHs2G-wwL1WAvsiW3-b5tbzb8I84yNBx8eq4EhlRH1tm3j4zu3O7z3eR_D6I3ZXh0WuYsBXT2b4yRdOe0O_Euanu7K85HfeRKYxjR0y1l6iACUdQLwl83WD0B6eKpgel


 

Február 27-én e-Hétköznapok 

Szakosztályunk online workshop keretében 

járta körbe az óvodások életkori 

közösségével kapcsolatos digitális 

kihívások témáját. Talyigás Judit és Guld 

Ádám köszöntői után Hartai László, Nagy 

Ildikó Mária és Dr. Bethlenfalvy Attila a 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégia divízió 

keretei között készült kutatásairól 

hallhattunk a szerzőktől! 

A workshop tanulságait Talyigás 

Judit foglalta össze. Köszönjük! 

e-Hétköznapok – óvodások a képernyők 

előtt | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Hírek a Nemes Tihamér Versenyek kapcsán 

Most szombaton, március 4-én, 8:30-tól kezdődik a Nemes Tihamér Nemzetközi 

Programozási Verseny második fordulója. Idén is rengeteg tehetség indult el a 

diákolimpiák felé vezető lépcsőfokokon, vesz részt aktívan a Neumann Társaság 

tehetséggondozási programjában. A második fordulón az első korcsoportban 123, a 

másodikban 286, a harmadikban 143 versenyzővel találkozhatunk. 

 

További részletek: NJSzT - Nemes Tihamér 

Nemzetközi Programozási Verseny (elte.hu) 

Nem tétlenkedtünk az alkalmazói kategóriában 

sem. A Nemes alkalmazói 2. fordulós 

eredmények megjelentek – és örömmel látjuk az 

első korcsoport alapján, hogy kisvárosi 

iskolákban is nagyon komoly tehetséggondozási 

műhelyek alakultak ki, példamutató 

tehetségsegítés jellemzi az intézményeket, 

melyhez minden segítséget megadunk. 

NJSzT - Nemes Tihamér Országos Alkalmazói 

Tanulmányi Verseny (elte.hu) 

Köszönjük a Nemzeti Tehetség 

Program támogatását! 
 

 

Merklik László Problémamegoldó Verseny 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gwBS5bphWlHc9fEMwlGnOmdZZ3s6eXcDImWTHhjNxn0tOgktvKw6BB2t2Ph4gLtU1LTIfosN3zz02O636vEEexqpgAbGi94kmNFGlt65a-wePfvWvfRIdW_6ThvqH3or1Fx7KamP4RoaKDDShbPdGm123mjU7eaESAap3DGFaOdKejqXQsj8DpomwEQxGefi59U7xZKx9v4yy5nNqaBwPm1vGw9gSDRzw4Z1I2psq6RpN4-7fowd4MMmBH5jB4YOridik7kqe9lYABRwCoAzw7DhHCy_csY25Vhz8IVxdRPnvf10QR8K17MFZFTdb7Qj6qBce3_JzC0qMObmzXRW2SzuHyxYjLPZ_1nBWQoXBjbFu12wd8zCcuSh
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gwBS5bphWlHc9fEMwlGnOmdZZ3s6eXcDImWTHhjNxn0tOgktvKw6BB2t2Ph4gLtU1LTIfosN3zz02O636vEEexqpgAbGi94kmNFGlt65a-wePfvWvfRIdW_6ThvqH3or1Fx7KamP4RoaKDDShbPdGm123mjU7eaESAap3DGFaOdKejqXQsj8DpomwEQxGefi59U7xZKx9v4yy5nNqaBwPm1vGw9gSDRzw4Z1I2psq6RpN4-7fowd4MMmBH5jB4YOridik7kqe9lYABRwCoAzw7DhHCy_csY25Vhz8IVxdRPnvf10QR8K17MFZFTdb7Qj6qBce3_JzC0qMObmzXRW2SzuHyxYjLPZ_1nBWQoXBjbFu12wd8zCcuSh
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gwBS5bphWlHc9fEMwlGnOmdZZ3s6eXcDImWTHhjNxn0tOgktvKw6BB2t2Ph4gLtU1LTIfosN3zz02O636vEEexqpgAbGi94kmNFGlt65a-wePfvWvfRIdW_6ThvqH3or1Fx7KamP4RoaKDDShbPdGm123mjU7eaESAap3DGFaOdKejqXQsj8DpomwEQxGefi59U7xZKx9v4yy5nNqaBwPm1vGw9gSDRzw4Z1I2psq6RpN4-7fowd4MMmBH5jB4YOridik7kqe9lYABRwCoAzw7DhHCy_csY25Vhz8IVxdRPnvf10QR8K17MFZFTdb7Qj6qBce3_JzC0qMObmzXRW2SzuHyxYjLPZ_1nBWQoXBjbFu12wd8zCcuSh
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1WbKxiEFkaK5DwsGczOZtJQ2UDFNqxajUZ93lebbb22g8FYrC4FMpqGz-B39TPJykiF1xS_DUnubYO8vrv_DhdyehcpF80bs8kMnBH3HtsIzPLgLvr4SAknkjZMxAiVpwqZX9T55rfhQtK7sjsr_JUdjO4VBnccsQPcime-o2IlUK-i2ToWOf9TVsjGIszGjxMO46444HUX9IM11T6Inop7G_7ROA2lTuRuJw4jSpSiWSgdzx1ksu171kop8elWoW6lXV9q7QCXoTl-BGBI6-w4OJJBFjO_tpXF5m4SSrACd_n_Kb3E3J0zyMY-4mvsBcjBgjofOUoY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1WbKxiEFkaK5DwsGczOZtJQ2UDFNqxajUZ93lebbb22g8FYrC4FMpqGz-B39TPJykiF1xS_DUnubYO8vrv_DhdyehcpF80bs8kMnBH3HtsIzPLgLvr4SAknkjZMxAiVpwqZX9T55rfhQtK7sjsr_JUdjO4VBnccsQPcime-o2IlUK-i2ToWOf9TVsjGIszGjxMO46444HUX9IM11T6Inop7G_7ROA2lTuRuJw4jSpSiWSgdzx1ksu171kop8elWoW6lXV9q7QCXoTl-BGBI6-w4OJJBFjO_tpXF5m4SSrACd_n_Kb3E3J0zyMY-4mvsBcjBgjofOUoY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G5FkxjDus1anZMLuM_w6ZbxZNFSBS-RtTu826qXVfLqZXzZ4EUOaIiLkkPWzNqbe4VKmEYfctVY_jA2TMc7YgNy7wbwEZkuBU9Pxq7szm7HRyc_r1k2Dj88JxtEo9j6CNJPrMs1DUibkTIV14qP2FxLO-9vSohYObkP0c87ESpnA8_wDAIU2VQGVpYNufo24E-b4yxfVxo24-7-1ydBHMjXOrrWh7tbPJ88__1Sfc8ysMFgiQvWHKnOsrjvda1vN-nla5HOMT5ZWri5WiezW8lfPaw9hCjq9yMqSM2BunkUsZ5DtRh-cMXM-f9vb9T8ZJmhjpR4BrnKh1IDRNMmyn9Gmdg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G5FkxjDus1anZMLuM_w6ZbxZNFSBS-RtTu826qXVfLqZXzZ4EUOaIiLkkPWzNqbe4VKmEYfctVY_jA2TMc7YgNy7wbwEZkuBU9Pxq7szm7HRyc_r1k2Dj88JxtEo9j6CNJPrMs1DUibkTIV14qP2FxLO-9vSohYObkP0c87ESpnA8_wDAIU2VQGVpYNufo24E-b4yxfVxo24-7-1ydBHMjXOrrWh7tbPJ88__1Sfc8ysMFgiQvWHKnOsrjvda1vN-nla5HOMT5ZWri5WiezW8lfPaw9hCjq9yMqSM2BunkUsZ5DtRh-cMXM-f9vb9T8ZJmhjpR4BrnKh1IDRNMmyn9Gmdg


 

Szakmai partnerünk, a BMSzC Neumann 

János Informatikai Technikum és 

az Emarsys-Technologies Kft. közös 

versenyt hirdet, melyre szeretettel várjuk a 

versengő kedvű középiskolásokat. A feladat 

különböző stílusú logikai és informatikai 

feladványok megoldása, melyhez 

mintafeladatokat is közlünk. 

Iskolánként több 3 (+1 tartalék csapattag) 

fős csapatot lehet nevezni a selejtezőre, a 

selejtező után a legtöbb pontszámot elért 

csapatok juthatnak a döntőbe. Maximum 12 

csapat, egy iskolából legfeljebb 2 csapat jut 

a döntőbe. A nevezési határidő: március 

20.! 

4. Merklik László Problémamegoldó 

Verseny | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

e-Hód díjkiosztó, sok érdekességgel 

 

 

A Neumann Társaság Közoktatási Szakosztálya – Pluhár Zsuzsa vezetésével – és 

az ELTE IK több éve egy sikertörténet alakítója, hiszen az informatikai gondolkodás 

belépő, kedvcsináló versenye évek óta országos rekorder: alkalmanként 30000+ 

résztvevőt, diákot mozgat meg hazánkban. A hód díjkiosztó 2023. június elsején kerül 

megrendezésre az ELTE IK épületében. 

Tanárok figyelmébe: Előtte pedig szeretettel várunk minden tanárt a CT&MathABLE 

(Informatikai és algebrai gondolkodás alapú oktatási környezet létrehozása; 

Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based 

Learning Environment) magyar nyelvű műhelyfoglalkozásra. 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_hYeQZ-iU5e3QNm9NxrglJjEYDd_KU5VkwMxuovp7bQE8Mrplf6YSOVxJgS2bPej7X3niz_Jd-QIfO5_reU3cb4ozUwEVpQl_wbWj7iPbC2phZwQO6Jh9cJ53Qc-e2SJVyEdWIqh9nOv6HbI_iE7tVp-9uCBS3f0abQ-ea49hQPh8ADf8DAhXtLAYBDUDhhRw9GmWExa9XwUXBs1-TvlzcgCnWceOKS46Zn6BrZOjSlXtLUmAV8vmwcBgYyebjXAf9zdAIL_1tSO2lDa0VZNUSvLpc9PtwBrtgXAQDDFldIQMTOHCwPcvKjRtumIO0RxoD7RaYCnR1lI7fBVvLX7WB2GHLErsf5Z3imyJp5lVRBIG0WokmwwuQm5umtn
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_hYeQZ-iU5e3QNm9NxrglJjEYDd_KU5VkwMxuovp7bQE8Mrplf6YSOVxJgS2bPej7X3niz_Jd-QIfO5_reU3cb4ozUwEVpQl_wbWj7iPbC2phZwQO6Jh9cJ53Qc-e2SJVyEdWIqh9nOv6HbI_iE7tVp-9uCBS3f0abQ-ea49hQPh8ADf8DAhXtLAYBDUDhhRw9GmWExa9XwUXBs1-TvlzcgCnWceOKS46Zn6BrZOjSlXtLUmAV8vmwcBgYyebjXAf9zdAIL_1tSO2lDa0VZNUSvLpc9PtwBrtgXAQDDFldIQMTOHCwPcvKjRtumIO0RxoD7RaYCnR1lI7fBVvLX7WB2GHLErsf5Z3imyJp5lVRBIG0WokmwwuQm5umtn
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_hYeQZ-iU5e3QNm9NxrglJjEYDd_KU5VkwMxuovp7bQE8Mrplf6YSOVxJgS2bPej7X3niz_Jd-QIfO5_reU3cb4ozUwEVpQl_wbWj7iPbC2phZwQO6Jh9cJ53Qc-e2SJVyEdWIqh9nOv6HbI_iE7tVp-9uCBS3f0abQ-ea49hQPh8ADf8DAhXtLAYBDUDhhRw9GmWExa9XwUXBs1-TvlzcgCnWceOKS46Zn6BrZOjSlXtLUmAV8vmwcBgYyebjXAf9zdAIL_1tSO2lDa0VZNUSvLpc9PtwBrtgXAQDDFldIQMTOHCwPcvKjRtumIO0RxoD7RaYCnR1lI7fBVvLX7WB2GHLErsf5Z3imyJp5lVRBIG0WokmwwuQm5umtn


Az esemény remek lehetőséget biztosít a projektben résztvevő Erasmus-partner 

tanárokkal való megismerkedésre. A programon való részvételhez nem szükséges az 

angol nyelvtudás. Az esemény az informatikai gondolkodás, matematikai 

problémamegoldás, és analitikus tanulási környezet témakörei köré épül, így a 

matematika és vagy informatika szak előny, de nem követelmény. A program elsősorban 

9-14 éves korosztály algebrai és informatikai gondolkodásának fejlesztésére szolgáló 

tananyagot mutat be.  

Figyelem! A műhelykonferenciára április elsejéig lehet jelentkezni! 

Regisztráció és további részletek: 

Hód díjkiosztó és meghívó | e-Hód (elte.hu) 

 

 

 

ICDL 

 

Online tájékoztatót tartottunk a vizsgaközpontoknak 

 

 

2023. február 16-án megbeszélést tartottunk az ICDL vizsgaközpontok számára. A 

2023. február elsején életbe lépett változásokról, az automatikus vizsgáztatás gyakorlati 

kérdéseiről, illetve a névadó, Neumann János születésének 120 évfordulója kapcsán 

szervezett programokról, eseményekről hallhattak a résztvevők. 

A magyarországi ICDL tevékenységről elhangzott, hogy 527 000 fő regisztrált a 

rendszerbe, és a tavalyi évben az éles- és a próbavizsgák száma a 27 000-et is 

meghaladta.  A vizsgák csaknem 90 százalékos sikerességi rátája megegyezik a 

nemzetközi trendekkel. 

A leginkább érdeklődésre számot tartó téma az ICDL felsőoktatási felvételi 

pontszámokba történő beszámítása volt. A 2024-es felvételi időszakban számítják 

majd be első alkalommal az ICDL minősítést a felvételi pontokba, már három 

egyetemnél! 

Online tájékoztatót tartottunk az ICDL vizsgaközpontok számára 

 

 

Március 21-én dől el, ki lesz a szerencsés nyertes 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZNQEOiJ6LC8zaA0-Tx75VUZE2MElWmBAKUI-TjPBbpRfCw-h5gQnoPB0OIbQcRjKjJikMOW_9kYT3R_VDKoYpOsqWMVha-OS8pzsK1NON0YP-vHF1xDWU3G9OpMV17mllnKzHhGEhbxqvoaFgJa8EeoNUOWCR-RgsYwXFQxyof1JiFXj28TEF9pbP7_3hDD6BSqxgNjKc0rIqJ4i40GtXq5KAqQytKdeCkwbjTBp6yH8JdxegZxN3IKGksKTlsyoGBDXRVi-sj5FekMOUmy1D1MHH8J1l2ZlbfpZUdQFHjiZZ8h-c1B7k-cyae_jnSa8XtDAcsPPcrq2gvUPbz7N9E6bkmfe7uNN52-xhw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EIk0laVpe899LjPJM1X32LbdwFyeyIarRZyf18aM9stiziR8r_bowSPYQ_lJGN8l7HUycQUlMAZKTn23cVgyqVqsugaM6bXBIY3EjPdKO5iqIpC1TXKIz69uCudcMGocOQo-55OvI5hp0ALst9yh46Dgmu5hEWirC6sYhSpDtiVsJfTDjngXnV7VOCCuLk1odDs-xh3EGy1W31_ci_TLJPNc-zZBLGWN1LxME1MmQ4fTdhupga5QnSVjoy3RGXqCPc7wQaQECapuE0Wx_e52UEM8VbAOzzDCOwwrmgTmiRXnAE18ArIdAtI6cWLnTLVer3jKHk7SJTscEiOBGxY4UJzQPGgcHaPiix4ECAM_O7gW7JEepfYeJq-083GIigWD4zS2xRabTQxmXTKDtRTjPPyP


2023. február 28-án sikerrel zárult az ICDL Kihívás! akció. Értékes díjakat nyerhetnek 

azok, akik teljesítették az akcióban való részvétel feltételeit. 

 

A vizsgázók teljesítménye nem választható 

el a felkészítő tanároktól, hiszen nélkülük a 

diákok, vizsgázók valószínűleg nem tudtak 

volna ilyen rövid idő alatt levizsgázni. Így 

az ő teljesítményüket is díjazzuk, méghozzá 

nemcsak átvitt értelemben… 

Részletek: 

Március 21-én dől el, ki lesz a szerencsés 

nyertes 
 

 

 

ÖRÖKSÉG 

 

Programozott grafikák 

 

 

Csízy László számítógépes grafikái a Neumann 120 évben 

Megnyitó az Agorában, március 11-én, 11 órakor! 

Új kiállítással készülünk a Neumann 120 jubileumi év keretében! A tárlaton Csízy 

László az 1970-es években, Magyarországon gyártott EMG-666 programozható 

számológéppel alkotott korai munkáiból és Apple Macintosh számítógéppel készített 

újabb műveiből is láthatunk válogatást. 

A Programozott grafikák a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállításának 

(ITK) is helyet adó Szent-Györgyi Albert Agorában látogatható, az időszaki tárlaton 

a computer art művek mellett az eszközeként használt számítógépek is bemutatásra 

kerülnek. A látogatók az állandó kiállításon az egész informatikatörténetet átfogó 

gyűjteményt is megtekinthetik az épületben. 

Programozott grafikák | A jövő múltja (ajovomultja.hu) 

 

 

Kovács Győző kalandozásai Informatikában 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aDfjoBjCy4NqnRes6ZKFJrECiH-rtgWXG5OENFMcbvWWsxoEH1AuHn0eDWS3wh47YC4CANdYl3A2K_HZXfxUY1N6Hrvgjg6anDlWNXsfu-_tRn3uvWFsGtcDNHzLhcEUDgbR9fnn6Nk01sW8TE435OTAIIz8SASi2tvo8FWXTgZKnie8LyBzzCJNrSC0JW0gFct4gCcWoV8PavTLQTJAb18l8ybm2DGzCA8PAnBUeCmQfQK3dwstjtITmL0Jl_KdfJUUZ2-GE202R4QQIGwli8dmjHTpMdQIhL-MsWGsDXMZBC2qFt9BtjR_-eIOPX8HatNXTMbyiIuXMCFSLbkynqI2xlL8SmWPThSpnv6whQdETsF3duAmQiiyaXeRckYWKqvv
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aDfjoBjCy4NqnRes6ZKFJrECiH-rtgWXG5OENFMcbvWWsxoEH1AuHn0eDWS3wh47YC4CANdYl3A2K_HZXfxUY1N6Hrvgjg6anDlWNXsfu-_tRn3uvWFsGtcDNHzLhcEUDgbR9fnn6Nk01sW8TE435OTAIIz8SASi2tvo8FWXTgZKnie8LyBzzCJNrSC0JW0gFct4gCcWoV8PavTLQTJAb18l8ybm2DGzCA8PAnBUeCmQfQK3dwstjtITmL0Jl_KdfJUUZ2-GE202R4QQIGwli8dmjHTpMdQIhL-MsWGsDXMZBC2qFt9BtjR_-eIOPX8HatNXTMbyiIuXMCFSLbkynqI2xlL8SmWPThSpnv6whQdETsF3duAmQiiyaXeRckYWKqvv
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8zWkmNJJNeNyF2ihW35Z6mWd9Z4IWwo_LkjEi5_VweSI9YafRavnRZKZ7EEwLAFpMC21bw5yNQtXl18BIzqOYdqCrZ9P1hOqFS6uhd5z7OJ65jszwQ5qMjxwrC-D6bAFPen3NiJI-2kjzzzvj3r5pPpHoA-oOpd2VhMs1pzNDrWBST8EU2gS-XALTvQ_EHq7qJygSzVkCjbUedi0GpUaAFUpfZTxC_bhfhk7EA9pDxt_8onXDC4_juALJg2fDYxtBJDEQzqjlZSJ-hlJPY-Uq1R6EpFKf0lrfw5pGz93aAifHeuOVW9IplxCuJQXCRsc-5mc8giEIa-TWPQPEQ


 

Február 27-én lett volna 90 éves Kovács 

Győző (1933-2012) - családja 

engedélyével egy fantasztikus 

anekdotagyűjteményt és szubjektív 

informatikatörténetet tesz digitálisan 

hozzáférhetővé a Neumann Társaság. 

Válogatott kalandozások a nagybetűs 

Informatikában - a szellemi 

birodalomban, a szép, megvalósult 

utópiában, melyet Győző annyira 

szeretett, hitelesen képviselt és 

százezrekkel szerettetett meg 

hazánkban. Végig utazta a világot, hogy 

személyesen beszéljen Neumann János 

utolsó élő kortársaival és alkotótársaival 

- hogy mesélhessen nekünk róluk. Róluk 

- és magyar követőikről. 

Ezekből az anekdotákból, 

ellenállhatatlanul izgalmas történetekből 

mutat be egy csokorra valót Kovács 

Győző könyve, amely most már teljes 

formában része a Neumann Társaság 

virtuális gyűjteményének, az 

Informatikatörténeti Adattárnak. 
 

A dokumentumot a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. támogatásával digitalizáltuk - 

és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum olvasói számára is szabadon 

hozzáférhető, CC BY-NC-ND licenc mellett. 

Kovács Győző válogatott kalandozásai Informatikában | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

KÖSZÖNTŐ 

 

Simon Tanárnő kerek születésnapja 

Kerek születésnapot ünnepelt február 26-án Simon Béláné dr. Balogh Ágnes tanárnő, 

akit a legtöbben a Robotkupa-versenyek lelkeként ismernek, de mi azt is tudjuk, hogy 

évtizedek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetünk kulcsfigurája és 

Életműdíjasunk: Simon Béláné - ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum 

További sikereket és jó egészséget kívánunk 120 évig! Ágit ismerve nyilván már a 

március végi MIRK-re készül ( Magyar Robot Kupa Alapítvány ) – és még számos 

ötlettel, akcióval szerez örömet mindannyiunknak az elkövetkező évtizedekben! 

 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/e7rezLCB45mzwpoMNOinWS7joKRDsVTD3nSiZ5hs-hy27WGxd0b7Myxkpp6zLhrMp8GmkjgSY2q4mOwm4DLMSaagTFlCyhoT16F9rmPJL4tWzym3qC-f1_AV0W2nnLMlik1RPbxnUz5lmPzOfaOv-Yk84EAicLmy186Ndr0S4N2Dxb7xyVQqfPhzS5HtV49AuvG1CxHdU-7W2MQIC7sZMMR5sf_bgVAdZKJAuX9d2UfY5pvUCz_zl7379qcFknnIAcJYnhB5tbbBenb9DXvkYykzkK8YVOgUXfy2-82TBNxs1JSpz0VA5kXh2RxYBikhU-nu608Ye0gra_SQ6fmCcQsyN9v9tOd2OhnfLVoZFGEJ0rKIGm68EGRSf_5xkpIy_OteQl1TvQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/e7rezLCB45mzwpoMNOinWS7joKRDsVTD3nSiZ5hs-hy27WGxd0b7Myxkpp6zLhrMp8GmkjgSY2q4mOwm4DLMSaagTFlCyhoT16F9rmPJL4tWzym3qC-f1_AV0W2nnLMlik1RPbxnUz5lmPzOfaOv-Yk84EAicLmy186Ndr0S4N2Dxb7xyVQqfPhzS5HtV49AuvG1CxHdU-7W2MQIC7sZMMR5sf_bgVAdZKJAuX9d2UfY5pvUCz_zl7379qcFknnIAcJYnhB5tbbBenb9DXvkYykzkK8YVOgUXfy2-82TBNxs1JSpz0VA5kXh2RxYBikhU-nu608Ye0gra_SQ6fmCcQsyN9v9tOd2OhnfLVoZFGEJ0rKIGm68EGRSf_5xkpIy_OteQl1TvQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Zp_ddn3HTZTqGaP3wUn8PHXZIrsLbLSeYmgSPTA8N5GaaIgfuPH93m2wlJ_qSVyLB4Ovr0PKHbKflND4WtbQj5kcHsvzXzkwKfyoQ8yBZzdx-r1d87oWway98zTvXnmYDx9ZoOgI_4x-uwOZkIBdLn2Gc0qMWq5Fp84_aT4lHJdMSo6YokYfXrwjxK8Zp4vApDcYyrbNPRxbxgrWmiup5D9FFFTX0k2qigTwDpiNI9Dn2_JU7KD13clQPhaLKTlxp1ELijlw0eDGUgv6kZJ2Nlb6-BgtY4Vh4FQQuCVtM7HXKO5R5IMi5U8rha2-A3tDEaKcdB4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_KJZdc2Tlo59qzDKhIP42O_oGREgWw_bSyq1NRWqE6mukMc0jVWmzpA9DA32KsKw3lu3sQ7AxYcAcAq2a_TJKXwqIqWDH-Z-cHJdsL3o6Zg_f5sbjgaRpex8Y7c7EMLRjF6NPSTAPfrYkUjG1CbyWx_e-dUN-0gyIEwjN5o46U_7-waBQLAWEQHwwJn9K3zel_zOTCb5xH0_6CG4G6N5J2uft3iOVi6s3rUSNm3y_z4cbzZHoht917JDlC1Wd2ikrUVPOCyk6G-wN3XE6hhqsRt8QsXSwutjLQBOsMdoQvdLByMgMHyAYYg


 

 

Ajánlunk egy pár évvel ezelőtti, visszatekintő cikket is: 

SZON - A számítástechnika-oktatás úttörői 

 

 

 

 

Hiszünk a Végtelenben! Obádovics J. Gyula 96 éves 

Március 3-án ünnepli 96. születésnapját Obádovics tanár úr, akinek zseniális, átfogó és 

alapos matematikakönyvéből nemzedékek tanultak – és tanulnak. A 

számítástechnikában és annak oktatásában is úttörő szerepet játszott, ahogy a Neumann 

Társaság vidéki szervezeteinek megalakításában is, jelenleg pedig Informatikatörténeti 

Fórumunk tiszteletbeli elnöke. Hiszek a Végtelenben című memoárja évek 

óta könyvsiker, de most szeretnénk néhány érdekességet ajánlani Adattárunkból is az 

életműve iránt érdeklődőknek! A szörfözést érdemes a hivatalos életrajzzal kezdeni, 

amit kiválóan kiegészít a Kornai András könyvébe adott könyvfejezete, sőt! 

meghallgathatunk vele egy ragyogó riportot is. Videoportréja mellett megnézhetjük több 

előadását is: hiszen megszólalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

szervezetünk programján,  Kovács Győző emlékkonferenciánkon, a Miskolci 

Egyetem kapcsán és és a MÜM SZÁMTI rendezvényünkön is. 

Neumann János kapcsán is relevánsak a gondolatai, az első számítógép alkalmazásával 

megjelenő numerikus problémákról írt a Ki volt igazából Neumann 

János? című kötetben. 

 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8QXqa8_RoIJSR2Zhy7fNVb1a1bgWXlWtbb7ObolFzUIz_chh_7LwJVO1evpj873vwmDX8vPmBRxmwiZMAzIs0j2hC5hSuk2o_q57Pd_UMg4-Wr0BHTtoZubt0spPzIXNstUxsG6upx3GB235SXNrcI_cheu-K2Iz2JHTUsEgs9ppA5o6_OcrtjyQ_2f5cyPPalf8v_x05r38ed6MTjOIeu3FjwDIh0rCxoz1uTeR5ZzvIt0stLn8MJdXBLuv2FoUbwRU3rYbo9ICSI0RR3ty8F_dI0_-YJnwy-d3__mJPYIpNI-oOzobUGWtN7-ZPHWG1hZ7VS5N7UWlGUoyipf6PKYkK3G3ClikI2QZqsUZEwPM2_-1oogNuzH7Zh8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ewvwuDCWn07qKqdM9DTH9-lvb-PU3yKovuTDiyiEQ3CB8EZy3FwtGD53D2gjKG6CLsfzDGstgXnfTcA4JSKRKvUi4Q97kuh2YFnrS4BOQVCR5vhCRDFIPqbEL7zAuaLO1U7LpzQvcdV2yplovEhH61RAWu10NRsiFY3rjDNQimRRj_VgYJTnG_ReXpmiLEzCfASRFPI0uQt3TWbahA4gA2ssZcHCuWWd0QwfJDCPaQLD3R-3F0jJOLYQXAdx8HN4a4A5CxYdTGXf2tomtnfO03ARKWWRa5nrFWnC6CmLo8b7E_kh7Pe0sQlgXx-2eleGO9oeC4lLnO8ukTpWpsLC6ZKLz_9sO_sOKmnANGsgreKcFqSBJg7OZXbir92j-STSVTJIRnKUEEG04-gvfL23TpM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lBxpmnkR2DiSme8IQOD6T0GZD7IOy0wI30C_ktRCFJ2nfkpxA0Qo3rsPi5y4TK4UcoqYm_KFTumcpHVyj_7l60jjizCYA3y8NGJu0CEFU0dZze-etxXkeXhEpvUCdtVPV_t-84H4PwhQJX_jivX77fqBjjFiLvo_C_EHPRPsPSTtR6FojktJG7ffLB6S7YtngTL6MaDgS4klMwvTREtcayN6vJC-CQd7hnmgCEuZihmDczxtUYgO1N7iro8AUwcKq-LnURhrf0iYM67ECnpHMfnrA0JLXMcvaIUEbsTLIOW5ETccQmqTk7msglx9LJKa6FSwdLYaBfd_EA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/voQqBHmGqwSLUWEv9GW4F57urieUoi4ef3uUfaQhEoVzHuYvSZvJgDg3Gp9iqdu60k2T3yIaQFmTPvCWdElHIy-aALlU6XBZEknOGwl8CcXOjA0ax50lTLB6uI6w5RDRrui5OQl4UgD5xEzartPNBUm-zEqeyqTIHBK8Dfl9wk_CRiWno4jTX4-p8lqmcTdaKc1GZTApevD742uKla3ySpDzuFu2ZL1xQs9BtUkylG7XxazUsJcqruhkPjbaipURtUcxcMSrUaOzaMdtCYso-mYh_tmdludcYX5f91UrLdFbvo7IeP7Ldi4t2QEFvHA8oDl5qHoYtzbC2PZQkjJSODMUCw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TAdinHVOJOQYFY5hEmiNFRKLpZL970KMBNtE27nsTQIJe3_DfAs-lXgtcZ9c4bdBWtFxKdsd83b2M1jtWaI94pKn1lTo0NQCpC3KvX2uY_Z7y7SBrIB7grgJZshliE03GpIL9lmt0eA-joRuqpVwKBWSXAd-SAkLSyIzL5g-j8Ix_Iv6Z73fOmHKpx7fQxyd3M3r7_NtxeXZ_5y-bdfAXkITu0cvqKkofzy_uHXaVguoeg-7DQf9Ybarj7lB0VZRTtELnXG3Fj0m4BRiiJSTeDnyISQ1LyQkKjA0O1VJpD4ubqih9Aagja4I2Fo1DcsitSyXYO1Di-4gGC3PZb22zHbzu5Wk1y2QPHr3UcRAbyZWbTLIcs8W1alxTNfR0wfsGg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Z178Ao4OU5Bx2xe1l8zMiBU9MH0w--WA9YFChliAmgaSP3LcglreOBioKsRzfLM__f3ikxX7ZObKtIku2bkGQRKbttxmO-D3pXZfsHmeE5C3ChsqE_JhwGTIe3sY0vUXbKEgOWYRcwNyY1sWaaLtD-teqcxIuuS2gxwc5IIUxej1Y6HtpUhrbifIWJpGU51tQYumfeKTlm9WWoBGqtX1H8SPJ0F86L_9w7GRVtmdnFD0bmtNX3YZ9aV4SSKeodK-5OJtiF7Q5NPd2KOSjlqeHcMXhWN3BSyoDjSBdIkytM9hcK6GJAVyeCSuPLlchVPAhMFWCmN4-kohiP0ZuJiyyGKn-sApk_Tsgic
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9PSD2LucJuRCi1VRUpt9-EsWPs3onR4sMw3n55A_U6xXOj2_Leyyyf2G5W6rqtLr9FUR76EpPihw9LFKUH2FrQ53WjWGlwcetUSTLCX14btNCIAfy_aoHabe6kSzOOSULuGX-0fOLOyRXK__SFsx3CO4bH4abFqNPpof7_M2E2dmtrQBvyVjFv8pBc-CPYHcUR62-K5bh9km0CNq5bTRHVfIg5GnEfgrQLztL6a-zsgH9hVl0MvebuXDmU2xYkmj5QB3OrSBdI54CBBS6jW6N6v2qAzqhClSQu-Vw69nAraD7IDmcFM1fGSUXs7AMTq4qX5a5uJ6LUDzWKOl-jglItRMu9PrGsVaHqqmq1yz2WmqsatFaIGUmpjF5WXNfn-eTPlW2A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZecqKmrJ4BFdnm6BZhnDZ38kyX288BjOvzD4JOw5IACD-zsQHC1zOh5bpcg5YMSj6gTPoMRMwLdb2EjOeoM8fJp3xbC8_db9ovWt2E7i6YRJGiQtl9g3DRqPLHowR5Um9usrQd6o7VJoy3uvILaBDUXhzZ-PhIZE2qtQzfmKnhmWTIYFIhG4jJoHJ4VFK5WfHn9oNEwBdvPojSqdqAEr0tXJyRhmTT7KgwIS3gXflG5xSgJ5Gxa9e-fAleRTkocWikb0NINEld_9Ler2stg25sbYar7wIFVVfhae-b5F8jz7c8u-X1z_t9XXPJ_3QOsZhWGkH6_PhluraKIMgzfu89m0FzdZWW5I
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/niqTNHejODTfH6hEneuAZY1VOWgef5zWCLxSUEswX4exFE8MsOYNM1cJ8hivh669ftNc5gc7O7zHV_q0kJOhl955z3APw2H8CookfuOCFB7BlpQo307idYXr9dA9W-fZ6zoeCQ8iXe6XnlIQTpeoTlFdEn3Eq_5fkwPMJIae7n6xOZTnRI22r1q22CuLIbLvzlxwnFf7Gjr1oQNo2Eo--3CaVMtLzCTAq_036MsxYzGKcBab2TglkykOIxI_DMu79Oel1D7toZGv5ocPZJVV3hXJkPKIo4CqQHBoxR7Z3_wGK3ZEl7Ybt56aaPApEpr8xNxUS2iWn-qx
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JanO9rk5neeeLFtaJlBwZBPkRGGJEvbjDaz9PhMy-tDGj8-nFEZgNQy01LeZl_ra8Gwn4vxIdN0xC7SH2lZXYUMjTEbtYfunngftwdjlnYJSmutczWI6VHcEdGa_Qvcb-05Dz93S2KiSAYSBQVyUqjK_HFRRPuwFVZbLXtn1m5Eel6eX002ZiSy3RKtmriPFdMVO-9s8laSTaKoeXlweyzuqcw7vNqfsbFgm7siOqe7N642r1X8-xsb3BXZpS4tJuFvhbg1nlnSkxWKHAwcMj1o6dm44UfxqVX34PB3v1a0X8qRvqXgeyceHebJTZE85sf21b9luv4iZl1NjBtiC_Zm5ZAPrTcMA-B4ANHLEyFJT9XIj0jpBoxf5zKP8CUyDARz49NE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rkSEm4ZU2q4c5JktT8x3zrSIbTluSCkU8SKLIL1kRny8Fp1o4-CtJnWt79r0MXfMK_YJneJWLa8Ip38mqsX4819PXd4yRXFtFWJglNOcX8jbwKoJ_9pWzrwOxZmRjdK15sAoTMMEBYWa-iaaoQsLCAocYFEM_u24eNJBLEmTV6Bc8ywgN6A-f4iXY7s2vmMBJxUpW5r1pTO9uOZKMUZ8XsotDBUs0UORmt84IYq_IhORTwQW0LYaUVgvSscg2Z7mMDVrzJtOQB5PDRTwjyRqMDJQNTgJK_PHKBHghuyMeuVqAeci_qG_KD5MiwCIzah3t78buKjajgQ7XdGOVYtiPK-pm6-lbnsc


 

 

Továbbra is gyűjtjük a megszólalásait, követjük a Facebookon, bámuljuk a szellemi 

frissességét! Sok-sok alkotó évtizedet kívánunk a Tanár Úrnak! 

 

 

 

PARTNER 

 

A projektmenedzsment helyzete és tendenciái 

 

 

- ahogyan a gyakorló projektmenedzserek látják 2023-ban   

A PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN konferenciára 2023. április 13-

án kerül sor Budapesten a margitszigeti Ensana Thermal hotelben. Az idei Fórum 

központi témája a projektmenedzser életút, a KARRIER lesz.  

A jubileumi Fórum online regisztrációs felületén, az alábbi linkre kattintva tudtok 

regisztrálni: 

https://www.hte.hu/web/projekt2023/regisztracio  

A Fórum programja elérhető a  https://www.hte.hu/web/projekt2023/program oldalon.  

 

 

A Jövő Technológiái 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iCYN7kfg1AQItIZ0nNLq6bjRCzU_e7AMbJGSuB-p4eCTb6s25BNCSDoi1lzLjBGvXViEXlSSU65O1hXUfBCJIUrKMW_ndKXhSlyaQ45sl0f6hxYKZDHtS783EjcqhhEIyAQpjZQOKLJrcn4R1fvRgUFbipztTSEbR90cfM3wbDhOmsDCDSXIAe26kL0im0zsDLgPlNmsyR5CViDMoIPQOlxTbRA2p7j827LAEzzkTHKKpbBnAw5x7vicmyKmFZvxnzQ0sveClPIDfShgIh86OKN4lj2fwLE6DojFAfXGQKnaEwhWrB8zlf_bbnmiX1s2G3E9T77OvHe4PpbmIQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BaoPN7YzQBr5R-2U_CHDSYN6pkTCpGQD05LChygDuCApW6SIENHPT50SOTcQBCfwsMLIytNLv5uen7rOpLIyfz1RCUZkyyJ0lDMuoeENeQlPf1SFfAiG5thvbLCUlI_xDKQbGeytCf-b-jpIuH9I4AYdXS_zE9bd6Qmd8ju3JpTVa6WVvgkdUHxjIH4koQtxF2wvmkjg00k4R4MUk_JOxrH8h4c3WA_SewNPGu21CVH5gXucQCJ2POlgYWGxWv1UvTmnhJZKN1vjBoAx1JyknPtH0y33hoaTYipykC9nZAwj5s2mPqy1ioVAEApIE7Xhzd7LYmXFk18


 

 

Március 4-én, szombaton, az NJSZT szakmai támogatásával interaktív robotikai és 

oktatástechnológiai kiállítás lesz Dunakeszin! Gyerekeknek, tanároknak, szülőknek és 

mindenkinek. 

Találkozhattok: 

- A legnagyobb - diákoknak szóló - robotikai világversenyek szervezőivel, csapatokkal. 

- Modern oktatástechnológiai szakértőkkel, cégekkel. 3D nyomtatással. 

Kipróbálhatjátok a robotokat, a robotprogramozást, a játékpedagógiai eszközöket. 

Valós mesterséges intelligenciával támogatott raktárkezelő és takarító robotokat is 

láthattok működés közben. 

A Jövő Technológiái - Interaktív Robotikai és Oktatástechnológiai Kiállítás - Dunakeszi 

| Facebook 

 

 

BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért díj 

 

A civil szervezetek tehetséggondozói 

számára a Kulturális és Innovációs 

Minisztérium szakmai felügyelete alá 

tartozó Nemzeti Tehetség 

Központ a Nemzeti Tehetség 

Program keretében felhívást tesz közzé a 

„BONIS BONA – A NEMZET 

TEHETSÉGEIÉRT” díjra, a 

tehetséggondozásban kiemelkedő munkát 

végző szakemberek és tehetségsegítők 

erkölcsi és anyagi elismerése céljából. 
 

Három kategóriában lehet indulni: Kiváló tehetséggondozó, Kiváló tehetségfejlesztő és 

Kiváló tehetségsegítő. 

A részletek: 

Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért (tehetsegunk.hu)” 

 

Masters of Digital 2023 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/l4YUqb19rw8rBAuC40vu4uSGED8LiY8nKXD8SzqqoS_dMdkfxx_HYHFuyrfDL75KJxZdcsp5YUiPQjML7SQubwC02hMTeGHGL9vvCqlpjofHMuNVJifDtt0UDhb-GSia6uxVb6xo6q4ZAh0XxjQmTkWmyQwD5IeuMQifh1w0ZR55UIDJKfxC_HP6i9TgqISLAxAk-x_50WjRYuC22OTcdlEjUuZrfENqVQMK0qmWrnykMe_LGS1loXuDYSxToP9tiUOF7yu7rGCJPSWhg5riFsbzGPLlBItOk0avL1ZJZ3cnQnxkDBZW118Ca_J7U8mVjr0MKO3FQ0tECFQ1GF1AkQeL8ieL7qmVoG-gNg_zWHXFE7qoopJj-mw2kusV388Q9R8nqCG9TdoNdCKxhF9H7EgqUMIPUvfA-LfVaoIfOMnSm4BolNxXQtZwX5u26_5SXIZaBGvsx-Sd_M8KckIKiHlgLHTxPRMHjLm6pnNsVx6cfzY9dK4NcDpUVNRRfhgGeVRml31BRuu3ijgjksN8gFL12xzGtJttk3RenLqXtnSeySuRrbuwa6kq49zG70UxRu5VrDumuXxW1b1jLiBJ1mrpR8fHgH4ZVYwtMbk4HBUrlqJ2HDfgZbz1dTw077QJbugGfMLcT3aaJ7iLo49LhV2RmF_fOf8uZSqpwTb5x-KEbhogxN7WHiNRAHMj_PWoF_6PDqKxoorDwOJ1ZbarNx50ZYurR96IzA4DI7bp7y1FhOrlt0NY0maxziwq0VYtQXLvYITu_ddXoq4o8lhL48tYMuqBBZXFM5V6t7cuKlrw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/l4YUqb19rw8rBAuC40vu4uSGED8LiY8nKXD8SzqqoS_dMdkfxx_HYHFuyrfDL75KJxZdcsp5YUiPQjML7SQubwC02hMTeGHGL9vvCqlpjofHMuNVJifDtt0UDhb-GSia6uxVb6xo6q4ZAh0XxjQmTkWmyQwD5IeuMQifh1w0ZR55UIDJKfxC_HP6i9TgqISLAxAk-x_50WjRYuC22OTcdlEjUuZrfENqVQMK0qmWrnykMe_LGS1loXuDYSxToP9tiUOF7yu7rGCJPSWhg5riFsbzGPLlBItOk0avL1ZJZ3cnQnxkDBZW118Ca_J7U8mVjr0MKO3FQ0tECFQ1GF1AkQeL8ieL7qmVoG-gNg_zWHXFE7qoopJj-mw2kusV388Q9R8nqCG9TdoNdCKxhF9H7EgqUMIPUvfA-LfVaoIfOMnSm4BolNxXQtZwX5u26_5SXIZaBGvsx-Sd_M8KckIKiHlgLHTxPRMHjLm6pnNsVx6cfzY9dK4NcDpUVNRRfhgGeVRml31BRuu3ijgjksN8gFL12xzGtJttk3RenLqXtnSeySuRrbuwa6kq49zG70UxRu5VrDumuXxW1b1jLiBJ1mrpR8fHgH4ZVYwtMbk4HBUrlqJ2HDfgZbz1dTw077QJbugGfMLcT3aaJ7iLo49LhV2RmF_fOf8uZSqpwTb5x-KEbhogxN7WHiNRAHMj_PWoF_6PDqKxoorDwOJ1ZbarNx50ZYurR96IzA4DI7bp7y1FhOrlt0NY0maxziwq0VYtQXLvYITu_ddXoq4o8lhL48tYMuqBBZXFM5V6t7cuKlrw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RMCu6D3kZz48NaeE0QPCY5RLR1BVYZeaA2sqaRg-Sxbm0xs4fwRspCd8mVc67wB5hMFrtkwNF2FdKGU-_gFMW0TiUxc9WWnN5yPFxmbyqgN5hOk2hO14Y9iHcgYtnUF2lwM8Jir0b0bQANbLtWPKrLANP0O5TrJw73QtQaLjVRaWzO8SnFtgRbbYc12y9bd8r8-zqnIUe5JGVcZwivFPns4hk51pJImbRZ0VeIQVI2A-07qWMKOyuOPgxNkXi7Z5w8YZFSkpLnEUsrduZsSggB37_pn9DCr7s1jVcJkYYREEozk4IYIgAJXiJw


 

 

Március 8-9., Brüsszel & online 

Miközben kontinensünk továbbra is küzd a COVID-járvány utórengéseivel, Oroszország 

ukrajnai háborúja még jobban megterhelte a világgazdaságot és az európai egységet. 

Eközben a 2022-es nyár rekkenő hősége megmutatta nekünk, hogy a tétlenség milyen 

következményekkel jár az éghajlatra. A digitális technológiák központi szerepet 

játszhatnak e számos, egymással összefüggő válság kezelésében. 

A 2024-es európai választások előtti következő két év kritikus időszak lesz ahhoz, hogy 

Európa gazdaságát innovatívabbá tegyük, miközben kiaknázzuk a digitális lehetőségeket 

az emisszió csökkentésében. Ugyancsak kulcsfontosságú a technológia erejének 

kihasználása a hibrid fenyegetésekkel szembeni digitális ellenállóképességünk 

erősítésében. 

A cselekvés ideje most van. 

 A DIGITAL EUROPE nagy rendezvénye: Masters of Digital 2023 – 8-9 March, 

Brussels & Online 

 

 

 

 

ITBUSINESS – Szoftverológia 

Március 7-én! 

„Minden üzleti vállalkozás egy szoftvervállalkozás”, mondta Watts S. Humphrey, a 

szoftverminőség fogalmának szülőatyja, aki azt a csoportot vezette az IBM-ben, amely a 

világ első szoftverlicencét bocsátotta ki az 1960-as években. Kevés az időtállóbb 

mondás az informatikában, mint Humphrey-é. Rendszerekbe integrált szoftverek nélkül 

a mai vállalatok nem működhetnek, és a létrehozott termékek mind nagyobb hányadában 

fut valamilyen szoftver. 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iqlJ3xrgiuwuQB4YvKUlMJghqpJgg6Xa3NuPOCrHSc4br8VyP_0KSHcjojeQlbWBQYIZSg9qGolQJ8IRlONNXdhIDvM_vD2xTm4wAYourWYRJZWXNAVWP5CQRHqJh1iFy5GOvVWs1ucw3IeEHrfBCGhrbTl5XjTgIGTmB5MA1GvqPfKJOrUUnXqAYHMY3Mnoy9W-HY4NOWxQMD4XQgKfTe5DMfMgnF_36yVobKabuFpNtQwFhAWxhCoBWdEAdNjThgFHiAAYoquccq9n6FKFameZlSKN6994eRoSXcWVLrKp6_0WxSTqIQ8WU0buuqGTfeo
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iqlJ3xrgiuwuQB4YvKUlMJghqpJgg6Xa3NuPOCrHSc4br8VyP_0KSHcjojeQlbWBQYIZSg9qGolQJ8IRlONNXdhIDvM_vD2xTm4wAYourWYRJZWXNAVWP5CQRHqJh1iFy5GOvVWs1ucw3IeEHrfBCGhrbTl5XjTgIGTmB5MA1GvqPfKJOrUUnXqAYHMY3Mnoy9W-HY4NOWxQMD4XQgKfTe5DMfMgnF_36yVobKabuFpNtQwFhAWxhCoBWdEAdNjThgFHiAAYoquccq9n6FKFameZlSKN6994eRoSXcWVLrKp6_0WxSTqIQ8WU0buuqGTfeo


 

 

Az ITBUSINESS & TECHNOLOGY 2023 konferencia azt az összetett ökoszisztémát 

térképezi fel, amelyben alkalmazások születnek, működnek, fejlődnek és végül átadják a 

helyüket fejlettebb utódaiknak. Terítékre kerülnek majd a legfontosabb szoftverológiai 

kérdések. 

ITBUSINESS&Technology 2023_1 - ITBUSINESS 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aJTtPL8thA9Dr9dMCfeC98vvIO4SAe34NZILiHDsMETH9R0jzLwZBDKBaDXip0OTfM5HzSyhsxwMqzt2P3zWInGajLrOZgCy-MDDq8ad7ZLSIegcW4eUtshMkoInvlJpEbKeez_GtrQfxVUYL75yCyIlWo-hYtD4TrUyNpqWlGXWsll1AhnLPQF_JvXWYML2kjJTkEfuoxzzfgErK6MBuxqMX_--3P7cgx6JLDisGEVGCetWMxrkUBMuACCZ11SH__SEHVK3jTsb3Sue3r0OfGmsJcI6Mr0cwQuLhD6Ut_YEyCzjX6QY3f5KSpJuyHhKx39fK_bUPKqGD3kdC9GqJRsx7CWfsA
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6sgmqkPxXDtHTDzQxhssIVjAwxKYhaptiul0MBigvrqhE-L_QU20lQ_lOqnzwZhA81WprmAZEZXCOn7uAnW3z980S8bksOXX6VGKcgTU98BEDkE2BGq4XCwCzFZSNkjvmUlORMyA1eLbi7q-33IlQpvkTpolC3D-XsJ17BbRfZ3ft7KpfLWwUFN_R0ZwY8IprS4mw00zZAlllcAl32LEo5copCErCNq05xXKRF-w6I_-HoDx5Ddbe6icHlxXvaQZYH6Cs_PNsNSunI9it2sTHeYH_ziRL-YfKTtcWe9lRVR1NuvKZksC6eon7OfXKf3Qukn7ICCas_ho0x4fTUhE0Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g3suFaqAlZJ4fPBzMHCltL6yhNaEjmP_qMA4ePgIXMEzo-HtjvwUiESnk3yC5XfXqAqMIufuHtzbcgDExuEIJIw9FGkVLLUSwoCu529Rn09Q7hJXq7tsm7E2-Fv9AKFfSadgS5BvLfFC3y8V0q5xqsNR_kvwC7MJQDeRLbvx-G5hz4pBlGXssAnvzucaKYLQyVU8H4s97wvT-n5-0IjsSTBEPz7YZDX-_-EoW4DlEkRxyZqUeJGneyqC-Ffcc5LBXDzGi-bTa2RlDHYknyMwrqL535Gjg-kcqi3c2UgfMK8yuOAg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fB_JrD7iUTswZx37AYaFpERwqobqotQ7-oHg7BnCSQcZQGlAEd58XYbsrG_P4JI7Twn2kCknol4MHonPFU9CMORCq0ccF_zZL91WybK_qkbI-cmdiwiwuVvugloxUcJ7TeDZsR8cJ00DT3DYFg8a5nkHoyUbd_Du3-1LrHjVy1W28Xkd4rI5gjDSz9pUrNpU2IT1Rk5fgj47lnIa20CRBlTV9hOrqNq3p4kzatBd6G1fjp_r_WR1wdWqWO9-dmxH4R8Ql8d4jx4WkUiBwUJ0sRvcOBaKvpGfARHz1hAEKOuEg32lzA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MfNA2MaBSw3a3dcHACDBGY5VgY7Nmp1A_moY-TiPaI5Phyj7zqEZIhKrQwXmBCHV51ksNB0vOMiap4j2qsomKUxzYvyVnu9ndqweneysZjAGS3s1PKwl0HzVwbuui4qILkzMEXCB8diTjHMqfWBuoti78AtI6hfnOHrrReLM3fnmHxADHRKohwLuvFfFkFqvxkOSQiSTkGUqWik5QV1f8kZDZpx4FHcr_OwNluetS2CERkafsKO4VN0EVgbhCC2RiMzxMQv2RhWSkMnaBmBGQ7g86gUQBPV2XQ8tcJ8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9NFxHD9o-UskHmAGW6FchpiDxesKL57tJI-A2p0oO7U2rN7iVQvilHXjsk22C_LFepqOuNnJYmsoozG_9ApHeJMUY8C53mCJ_BP_hKnC03JD7l0IAxvj8Kcc_TeHalAABNmS3E_P6Zx6j5GyI7d4koQvsJaqRHnrIdYTjILH1T3Ah6jilqZXXeb_rTpubWFFIpW2hckvyFP5dCzBlYwspA_qf9dnIBMGhfA2WQ746Y4cMCCr_pJQcUaUj45XyUd348L_h8b9vPk7f8USIv4njgl-yEheaf8_ZA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LAp4QL7Z2jpbeypr0-AuUKmosR2GCVKu6JVYyBzDCkxr5S-TvJghW9kxZiL_TcZ1_YGaCBA-8M4UgpGTJAhyUGG1ka8_os3tSNDdbrJGzbFpo0mMP7OsuSBcP6GP2aP8jvm6sM7QMQoWtJ2CuTdpGgBhf9t91ZxSFMftjsvi0T4LCNSLzCwRdYegz2aJUXLkH5ooCaSLwvy6W_SNZIaxQ11qAj83I_SeUk6fSzgcyzP977NIwAl5t3F8zM1746P2gNWcyZMoOLHd8wJyI8BDhuQU6oh6DUx2cN_eEZXK_GHu
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/si_VqhC0YUJJgBQBlhBtiCA5c3YSqJZauoGHH3eFOIgW4HdB_S6hLB77PCYLDk0zMi30XELzm4LLpXpDgt4xUUtyHd1fPESmr_WDuFlf0iwdvLGx6wUjCdv78rfvWqdmt22fIBeZHUbGLlp1RdZa31wu-dVSso7hHjBXFxx16wl8QVpT6ZxDww_XhQLHo31yF3x3m5dG1TJ417Y_j-dLxAxkO-oFSpJMS544eLcsAuza3_m3kv-mLBFJC6IkD1_4TDSbmi5aSSLMn9HhqNFCpjny48G3O-mhJlnzMfHllQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_l2eka9CpVn2hTeQZjsBcQm_QMSUzyD12fKuXTGBDlvbRX3KpQY8J1pM1S935YrJqkPnXVHFGCj7EZpy2h4h_9G3N-MmUcdYv8vduBnjrTMjULsHB7fV6ADX-ax1YuRPoGDMXwT62K8UcvC_sDx_rTbukzg01vRkwBgNJvuLdXCeYEQI4y5ZFoplWsPtNpJ4Xp_Sluiyj8L7SfLGZXdyTTqERgtncpTuyXXgTP5XlcciQEmiL6ujuDPp9-Ox6I4K3aIvf0sOI6j12R1MIVCPuvWIAam-DYVdpLbl820B
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sxA_0mJ0VtrsoY-Hb-Qd73_B9sov5jBpyJXaHUuTIPrVrY-OGK96ulx-mmFQOHNWhgqjAjB4LYCLQiWSMAPqbQQhK0ci9zCK9qSb7OL3EeYT2oX495hhkMuDlifaWaEpRCsvb30FVquALUcsTNYBzbkUF_SURjOXmXDRvchb97DJSwSd3khtoohw6Dp_7y-Q_biu-GYVwZ-5gWfcQK5b7Kt01NC0seeEjo-Js4DViktgWMVJGX2WEmxka-EsZkMizzCKTMJPQu5ft6fLDxTbVJqQOf3KCurhjCxH8NI
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6S87J09r4pZgniixfzoCqPGy7rouKcRvv43lPQ7P2k7RYKvDGnO3USZc0Tu8ZwyYWeTRK_9qHuHuJmYXltniQIJXuuuacyvXaxyrovadQIMEj-FhBzVvqrwEY6PhPv35JolxmaZNPVZwauA_davueFueIXIxkLvpcaezxaJoocA_BaILGB5nVgcjFHUAqA-kzKcTXgP2KJosBAOsK6CD8NdGbhz7ZadjnHsgxCJJjS5UAQIf41aDG7nuYWT1OR5jjxYqPh_jjhdlFOJEB-ziOgqy2dlzeMZbi3VJlDChrtjpaA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vrSgjEFWC5FSdiGNFtN0asgQraigLYK0a2tIl_UadFTB0Lf4Jws7GNDhlvHBW_RzFOxGL0Ooti6OBljxz8ovebW7lFbNPxaLJuBfo4evqu-aX0yKLBlqkkdAtnn9XbQEqgFFkCIQjjsslG5JAVuoV9H-ZOyA68q1gb_yQCFDGBeOPCzDXPYn7KiQNKSyGI2ifapxL7PYpVUH50OUsZAkqKkgCQOZkvOBTabShQiKAtfUVGRsd-QJCTSY-LLTjFckUbhJN8ONR6wdiH-1HMMVxjLkqe-0_8PQpNNT4AT_
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/K5PcUaiBfA0qoGT0YNEoDwaCQKb1OweCHzTaVkU15OE7uomVj_1vWgINztaZ3aA-uzFeMEofHrCf2lLVEwCp5hmDdfXCeSFYsVrPm5waHQipAC8EXGN9ZWLcxX2qGWKaze4_2sphlK9ZGzFjlFYMup2BGIJrQWiMIfnMiKNi2OQWCRT9fDdeNwrVvxyoHzdbt1G2o2Zfs6Xa_UKPx3ssulwhx2aSpTVvLiH-Rm6MpwaBizwAY6CdaTTR_jM1FxIGlI76UmX3uCWGPmgcEbF7zOzg6OSBE98AtWR8cQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6Ins_LMcb9iUQ--HAxZQyS236o0ogt3NqNWeiBbMUsgOAmh14Vs75YwnGqC6q2SGedZqZXZmk6_E7cD62VmONjrb3_aGGPAZAfu6Trc7Dz3q1DBmToeuvFX0RB-Cl4f55xrV5ZGw6fjr76jdXeJRPY5C5V5wBaMNLdRFXosecHLM4FkgqEiezkNZ2kcmMoXfEhkWWq5futGpLJ9xjoEpcImBwFZW3QfBMaayQnYS_wIT3-udulXC2PukDDMAFOMc0vvw5IyC2Ln662GTU7ftQmQmTb7xLw1zCRHOeWc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bq30yJ7Qx6GYKgPH4qyLVtvkb0yBZ1zyrE6Ugb1ml5g6ej_d4_GJIJ9z0WrJtqR5AGt_-o9HaFfdcPbxdLLyI7I7xoa0UstztesJXmmIQ9RGcdkbA3uRPYv-Qnn1Z-yTXc9ungn3rR3cM2Z4t2v-LBka5hI4zM9SILAaY5f8r7IOPQzQKlfWYp2q-4vUq6sG64yVBYOye6u1IYcWBMoncjXaTduNGZJwlAtNjfzDZviLzlwxMw7wgOWc9qFRM1SWL5uJ3cPjsOr-3_7FlMSUXP_KmKPo9G--pxQkZob2f4vtcF8f
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/N6L-VZMgyTXv5JLyZziA4fer_jKmH3zjHzxScIRtICz6IdT79DJTAiQK46TyfKWjLWgUkyf0Et5ybpQjFnUcaHA0ln5couSxID0DbqvsN2KW9hta_EkBp0ugHFXkLwQrYyfG8jgDHcuWw_ViI5dLubgWrav9dQ8rDEemaEtI6pR-bApFVH8OkZVSAxhOvnpm475h2xGL9nF0CMKgOkg4k8eqXjdLFpbIwwSt2ByRQHCfP-vQytPH2RqiiJvDg6D7a8y7y3Wv9A8VSWdQelH-xMD3TDcrDaoa-zhPqUI
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ECQ1CZLzGClsJ9ymGJJpt2TwKpQcJIiT0dKm1soWFaPPQS7oIYqCo7WDhdGKrFSmKoqtMI8U_UvhtXVlkRLA0AZXW3B-xwI4GbDxFoJLN_1YPCDvblBp3Ch1P7yB2RanmJBh2KRIgjqs4oKrje6GWmDdI0yo_n2WVwzBsTwi_1TRflcGjgqOhHtpFLDnMRl4NxzRnVhlMbjhGIqn3NnHYKXBXlkzTocMtrv9M1Yfsw-GbXzrMR5Pwkx-ssskb2UGrauXW6LbfCFzGte2BADItVplcs9ulkzxqA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kjIImX7BaaYGNtDBAdwLjYv27yPdyfVw7YaTcErYveHfePUUXvQ2AGlJNuaF_nM81iIcldK-A-B4y1ikr3FjE_fHJYP21l36mmFkUDm27ZIVka5pinn04h_DekYKBLIR_pAGwLG5eDiBveuFd_9wSkI0StHGbQBK1UH-iyxcSTzfxdKyeZmChXVRDO266Gt3CpdabsEszkG1oKb0wLMKHhqI0ghaiPy2DtgcnRUNERQIpQO7kj8m30JQgQBDQYxKcPNnL0COSkICq4o6W8v-T8z_6HJaOfrVxMgQ8MdMTQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IzwhBY9qWWMa4EnfkPIlk39PAPwmRItVztsBGO03rxe0IVl8J7EJzwdXkBsAmxZAUMz0IJauRjj1OvEvnzEXR2rqwGC9sG2Cn2uLnDdzp_ghHL2pBCiHbAMUKlNdKAfTSR2FvkzPXjG5tibGVdFUNGJP_YlHi3Jkb4UC_r0rF9RjESZgjygBgeXB2FVJHyK-CYfjX9tIpa296J9BIRb0J1WSIdk_xCyVeDtWnnUhAZCQH7Qlyx0HQjh7ARbIrbIDTNLoLwxtQSV596ZrzG_BuKTwx_t7ulwnMkDAa1y3
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sZ2OzYJYGyfl0p_XsnQ1P4FcwQWXNOWD6tWT2CpHJBnjs2ElRp128hWoQEF8YBWpGKVjLvDO95wDSRekgoIhBA4QH-a6yWj_apYprKhIRhXxRBp829hBrqfFlAd4-GVvwK3jqS6cKe8IydR1B2K27gv656NNSDV5prNyQHqMdIePht6YVqA4bEMvLoA0E08a10LrN7-ow8OB27vfEVSU4Bp-jDbpM1BhTk5dnN5e8fbrG_DNCjH15aHuLGhCUwSLNAWy-DqluojSVltPnQI7PVEBz46XFxxytHwqD5d3hcUPXK4quQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KKPtEH0nAJ0T6dj4mwjgdcc7x8zkONVaKudwQ_2F0FvAVLdGMSi_fTZkes_l3xFRkbyAroUyuILWDMFvURIjMxmHIAUdklAg-NDffNmCAK7PDQAWUHSniqMGPeYHkiND93aAmjqvUIvUxV3jNQsHJot-HbKZRxedh2Tj0Qq6_nU3p0fjVCGIRsxSCLjZVGnB1YeFN3ordYeBAwSgTM9uRq-h-L-BmILn8TiTG8zSpcS2g3r7i02hd9tdEbdFdP0ke20WXC9thEnjbYITFk7IyScZgJJvAzJ5Nok9bNQv
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Au8Q95jQblAl6mTzRHav_cx6tAvP0Itr_OSGfOGwFQJwF5xzTiSFd4gC-gsb7iTljGUfQIKVUlvpRBfrSPS4XAf8drm86lzjbR8brYirQJhE9qLLXh1Z-M0J8KAEAr01tUSAH4TMacHtt0k8MB5mXPNZvLYTkH9t59IC_7P0A65QjUXQp6CLce8LMlEMCdqMMAjuQTDVu7z2ymmEnic5MOyWEfKOATvuIz80034cr4VR1kZWqchcM9ghLm8A2AJx6mJK6ZoWyVtRVZo_wNkC6Uw6yPDZ78AXKBQYs29_ZFN2Rck8Ch7Nj7q95-xJ2yCEXXP43CpE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LMRNToldoGQcSN9VYqir5Cb8ljTVukL1Tg8tIAROlcVpoKtKF_BP8Br38wKsi3yGQVGp1DtC-vXuhGAqL0Bbd14uQHgeAIHg4YniGnOl5mss6rshgYmGIbXQRSqS7VoQa8-KE80KbF5V5erms7bxv4yApd7GW6nGpOqIqE1Z-Kj_0eGnqr71CCmTSj4NrKPe6nA8mDOwgesN6rXRctZxMtTDGydc4_7DK7IzcsZWNcpAHZ3XA-ing6j-qwLiss--p6TJb7Z5xPQNU6h5eh3v19ASYcglrf2dGnzzU5SHFtXyBv_nCgruVoA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7tcLqEG1qGcw1rYhMdtDs--GgkkFqLhZxkSwcL44U5ZiCC7vvE4xImS_e9JhRgxinQJ7FPjbVFKT0a2XR8ZE1nOfnuvlj9IP1s8KUKAdpccindrZhIu-uvor244_r_QB7R5gAFTsShJbKDqlPh_ir-SBHYsUhHZVnB_HM26G44tl9zThDmEURq1oRfgEXOUUBPF-rTNn4eEog7m6_v9OkNLI27_4NJtT8ZEiK5CebCDKcaAKQjBQ-gznrN9ap-TJWBF_fIiAapy1PSv4wE_RByJJsgVrph7K9hn_ctw1OlZJT0sops_a
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_GI26EwW2J2ol2PLwbCIK3O6Q80d_t-fdjGB8vz5jm82dAMMDSWH6y5-NCqIdbS4gJKKrxnrz-YzJltAQe27KHNGhIn3y09LgGjoygt8aCTQgEpdZLNZcKrruWz1aA74dScqUkf1b2m-baL8v4iosAHUpI9hO3K8yKmu7QC40Go09PVBXY2hVncPZq-6xLA4T4N9WUxqeQLS3WlnKrfGsoNl4JdTfdTanraOth8g4_ZdSuDP4oe6xQCNW2Rws4KPnVD-6XJQumRZgDgP5ksqz4ixMqRCxg38NDdSjCsFNExO1G42
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jpC4ZhlwHABAY45jcqV8v9p85qTaw6IL39lXMBs_3IHNhLAFytRZ0y198YQ2v_9T2mjEfyoBtp-s5wnpgmCwXUvcRgvAFzlHic78fxnWZhqp8R-XS01boqG-XIHx8tdT_1VNRd-WI9NgtQQCj-1aCKjQNhdhRHGytH2tFbOADQ_6Or7Fa3Xbx8UWTZQeHMSpaybZXZtfoLUnRW-6bqBVF5tyUJScvz6r99GT3hUexZDxEKp67GU9PbSGbYrVuTjDi3-hQS-sfXhYAZQXMvOfWfDtXqHorWzs9dkJWFi-WPbmtYgPJg

