
Információk az Herman és Teleki verseny megyei/fővárosi fordulójának lebonyolításáról 

 

Időpontok: 

Teleki 7. évfolyam – 2022. április 5. kedd 9:00-11:00 óra 

Teleki 8. évfolyam – 2022. április 5. kedd 12:00-14:00 óra 

Herman – 2022. április 7. csütörtök 9:00-10:30 óra 

Webcím: https://versenyek.mtte.hu 
 
A megyei/fővárosi fordulóban részt vevő versenyzőknek a verseny idejére rendelkezniük kell számítógéppel, vagy 

laptoppal (a feladatlapok okostelefonon, tableten nem kezelhetők megfelelően!) és internet eléréssel. Az online 

versenyen való részvételhez az alábbi technikai feltételek szükségesek: 

1. Hálózati kapcsolathoz szélessávú internet szükséges.   

2. Támogatott operációs rendszer platformok minimum verziói: Windows 7+, MacOS X  

3. Támogatott web böngészők minimum verziói: IE11+, Microsoft Edge, Firefox 14+, Chrome 18+, Safari 7+ 

 

Minden versenyző egyedi felhasználónevet és jelszót kap, amit az első belépés során le kell cseréljen. (Belépés után bal 

fölső sarokban található nyílra kattintva, Beállítások, Jelszó) Javasoljuk, hogy már a verseny előtti napokban végezzék el 

ezt a versenyzők, és ÍRJÁK FEL az új jelszót! 

A belépéssel kapcsolatos technikai problémákkal Veres Miklóst kereshetik a veres.miklos@sztaki.hu címen, a verseny 

napján telefonos segítséget is biztosítunk.  

A feladatlapok a verseny kezdő időpontjától lesznek elérhetők. A feladatlap megoldására a Teleki verseny esetében 120 

perc, a Herman versenyen 90 perc áll rendelkezésre. A hátra lévő időt a feladatlap megoldása közben egy számláló 

mutatja. A feladatok között szabadon lehet lépkedni, tetszőleges sorrendben lehet azokat megoldani, vissza lehet térni 

egy-egy feladatra mindaddig, amíg a feladatlapot a „Feladatlap befejezése” gombra kattintva be nem zárjuk, vagy az idő 

le nem telik. A feladatsorban szereplő képeket, ábrákat fel lehet nagyítani. 

A kitöltött feladatokat a rendszer automatikusan javítja. A javított feladatlapok megtekintésére azalábbi időszakokban 

lesz lehetőség: 

Teleki verseny: 2022. április 5. 15:00 és 2022. április 7.  23:59 között 

Herman verseny: 2022. április 7. 14:00 és 2022. április 8. 23:59 között 

Minden versenyző a saját felhasználónevével és jelszavával tudja megtekinteni a saját feladatlapját akár többször is. A 

felmerülő észrevételeket, kérdéseket az mtt.titkarsag@mtt.t-online címre várjuk, illetve Kovács Eszter ügyvezető 

igazgatót kereshetik a +36-30-2964556-as mobilszámon. 

A megyénkénti összesített eredményeket a megyei felelősök teszik közzé, a döntőbe jutók névsorát az mtte.hu honlapon 

hozzuk nyilvánosságra május első hetében. 

 

A Herman versenyhez próbafeladatsort állítottunk össze, az https://versenyek.mtte.hu honlapon 2022. április 1. 8:00 és 
2022. április 4. 17:00 között lesz elérhető.  
 
 
Budapest, 2022. március 29. 
 

Minden versenyzőnek sok sikert kívánunk! 

A Herman és a Teleki verseny szervezői 
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