
 

ÉLELMISZERIPARI MODERNIZÁCIÓ A DIGITALIZÁCIÓ ÉS 
AZ IPAR 4.0 ESZKÖZEIVEL 

 

A XXI. századi digitalizációs technológiák alkalmazása napjaink meghatározója. Informatikai 

szempontból az élelmiszeripar az egyik legtöbb lehetőséget magában hordozó iparág. Most Rajtatok a 

sor, hogy kipróbáljátok magatokat! 

 

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

Várunk minden lelkes, fiatal BSc, MSc, vagy PhD. hallgatót az élelmiszertudomány, biotechnológia, az 

informatika, a mechatronika és automatizálás területéről, akik szeretnének valami nagyszerűt alkotni!  

Jelentkezz egyénileg, vagy csapatban!  Gyertek el a HACKATHONRA, alkossatok 5-6 fős csapatokat és 

dolgozzátok ki innovatív projektötleteket! 

 

Az idei HACKATHON témája:  

 

 

 

 

 

 

Ha nincs ötleted, az sem baj, segítünk! Szakértő mentoraink segítségetekre lesznek. 

 



 

Díjazás: 

Fődíj: 500.000 Ft / csapat (nettó) 

2. díj: 250.000 Ft / csapat (nettó) 

3. díj: 150.000 Ft / csapat (nettó) 

 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 2020. november 3-ig 

a REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltésével lehet:  

https://docs.google.com/forms/d/1UvvmGmKYzO5oZ9SKg8LN0dOGq4H4RvfTDxaomhaTZdM/edit?u

sp=sharing 

 

Program: 

A Hackathon a heckelés és a marathon szavakból származó szó. A Hackathon során egy maratoni, egész 

napos csapatmunka után másnap bemutatjátok a szakértő bíráló bizottságnak ötleteiteket. A bíráló 

bizottság kiválasztja és díjazza a legjobbakat. 

Mi gondoskodunk arról, hogy a téma szakértőivel találkozzatok, ötleteitek megvalósításához 

biztosítunk számotokra mentorokat, akiknek a segítségére támaszkodhattok. A munkát néha 

megszakítja egy-egy érdekes előadás, színes csapatépítő feladat, vagy egy közös „online” kávézás a 

coffee breakout roomban. 

 

 

FONTOS ÚJ INFORMÁCIÓK! 

 

https://support.microsoft.com/hu-hu/office/bejelentkezés-és-a-teams-használatának-első-

lépései-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937

 

A webkamerát a kisebb létszámú megbeszélések és a konzultációk alatt (a mentorok kérésének 

megfelelően), kérjük, kapcsoljátok be, hogy személyesebb legyen a kommunikáció! 

 

A pitch videó elkészítése 

 

Az eredményeitekről a verseny végéig egy 10 perces prezetációt kell készítenetek Power Point-tal.  

A prezentációt vegyétek videóra és küldjétek el (vagy a hozzá vezető linket vagy a videót)  

Varsányi Kingának (k.varsanyi@campdenkht.com) vagy Parrag Viktóriának 

(v.parrag@campdenkht.com), vasárnap 12:30-ig! 
 

A videó felvételéhez javasoljuk a Loom program használatát.  
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Keress rá programunka a Facebook elérhetőségeken is! 

Élelmiszeripari digitalizáció a Facebook-on itt, az esemény FB oldala pedig itt érhető el. 

 

További információkért kövessétek az Élelmiszeripari digitalizáció Facebook oldalt, illetve keressétek 

Parrag Viktóriát (v.parrag@campdenkht.com), Varsányi Kingát (k.varsanyi@campdenkht.com), vagy 

Tarcsi Ádámot (ade@inf.elte.hu). 

Várjuk jelentkezésedet! Legyél Te is a HACKATHON-Team tagja! 
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