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NEUMANN SZAKMAI Körút 
2018.04.28 – 29. 

 

Beszámoló 
 

A Neumann János Informatikai Szakkollégium szervezésében és a Nemzeti Tehetség Program 

jóvoltából megvalósításra kerül a III. Neumann Tehetség Program. A Program keretein belül a 

Szakkollégium 6 hallgatója tett látogatást Szegedre, hogy megtekintsék az ott üzemelő 

Informatika Történeti Kiállítást. A feladatom a szegedi kirándulás teljes körű megszervezése és 

lebonyolítása volt. 

Felmértem a Szakkollégium hallgatósága körében a szegedi kirándulás és a Kiállítás 

megtekintésének ötletét. A Kiállításhoz fűződő, korábbi évekből származó személy 

tapasztalataimmal igyekeztem elérni, hogy a Szakkollégista hallgatók reális képet kapjanak a 

Kiállításról. Ennek eredményeként sikerült felkeltenem a hallgatók érdeklődését, így a 

kirándulás megszervezése sikeresen megkezdődhetett. 

A kirándulást 2 napra terveztem, annak érdekében, hogy a Kiállítás kényelmesen megtekinthető 

legyen és ne kelljen egy napon belül kétszer utazni. Továbbá így lehetőség nyílt Szeged további 

nevezetességeinek megtekintésére. 

Felmértem, hogy Szeged belvárosában milyen szállás lehetőségek érhetőek el, amik a 

kondícióinkat is figyelembe véve alkalmas lehet 6 fő számára 1 éjszaka eltöltésére. 

Kiválasztottam a 3 leginkább megfelelő szállást, akiktől árajánlatot kértem. Ezek a Tisza Sport 

Hotel, a KATA Panzió és a Tisza Alfa Hotel. Végül a beérkezett ajánlatok alapján 

meghatároztam a végleges szállásunkat, ami a Tisza Sport Hotelre esett. A Hotellel felvettem a 

kapcsolatot és lefoglaltam a szállást 1 éjszakára 6 fő Szakkollégista részére 2018. április 28 – 

29 időszakra. A Hoteltől 3 darab, egyenként 2 fős, zuhanyzós szobát foglaltam, ami magában 

foglalta a másnapi reggelit is.  

Felvettem a kapcsolatot az Informatika Történeti Kiállításnak is otthont adó szegedi Szent-

Györgyi Albert Agórával. Időpontot foglaltam csoportos látogatásra, amihez tárlatvezetést is 
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kértem, annak érdekében, hogy a részt vevő hallgatók számára minél érdekesebb és információ 

dúsabb legyen a látogatás. 

A Szegedre történő oda- és visszautazáshoz a MÁV belföldi járatait vettük igénybe. 

Elvégeztem az utazáshoz szükséges menetjegyek és pótjegyek, helyjegyek foglalását és 

átvételét.  

Megszerveztem a Kiállítás meglátogatásán felüli további szabadidős tevékenységek 

programját. Ebbe beletartozik az odautazás napján történő közös ebéd elfogyasztása és Szeged 

belvárosának és főbb nevezetességeinek, turisztikai értékeinek megtekintése. 

Elvégeztem a kirándulás elszámolásához szükséges adminisztratív teendőket, beleértve a 

belépőjegyek, számlák stb. kezelését és iktatását, a kirándulásra elkülönített pénzforrás 

kezelését és a pénzügyi elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást. 
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Fotó dokumentáció 
 

 

1. ábra A Szegedi Dómnál 

 

2. ábra Pihenő a városnézés közben 
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3. ábra A háttértárolók kapacitás-fejlődésének szemléltetése 

 

4. ábra A szegedi Katica 
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5. ábra Szerver számítógépek 

 

6. ábra Működő és kipróbálható analóg telefonközpont 



 

  

A projekt címe: III. Neumann Tehetség Program  |  Pályázati azonosító: NTP-SZKOLL-17-0016 

Munkaszám: 77-3902-72 

   





  

 

7. ábra Kipróbálható régi számítógépes játékok 

 

8. ábra Neumann János relikviáknak helyet adó terem 


