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Újabb tízezer honfitársunk csatlakozott az ECDL-képzéshez 2018-ban 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) beszámolója szerint 2018-ban mintegy 
tízezer magyar állampolgár csatlakozott az ECDL programhoz, döntő többségük (74,2%) diákként 
vágott bele a számítógép-használói jogosítvány megszerzésébe. 
Az ECDL 1997-es magyarországi meghonosítása óta már több mint félmillióan vesznek részt a 
programban. Legnagyobb hányaduk 18 év alatti (51%), de a 27-45 éves korosztály (23%) körében is 
népszerű a program, míg a 19-26 évesek a résztvevők 16%-át teszik ki. A 46 évesnél idősebb hallgatók 
összességében az ECDL-hez csatlakozók 10%-át jelentik, míg a 61 évnél idősebbek, tehát a nagyszülők 
korosztályának részesedése egyelőre csupán 1%, de mindent elkövetünk, hogy ez az arány javuljon – 
mondta Beck György, az NJSZT elnöke. 
Jelenleg országszerte mintegy kétszáz vizsgaközpontban van lehetőség ECDL vizsga letételére, a 
képzés résztvevői pedig jogosultak bármelyik akkreditált vizsgaközpont által meghirdetett vizsgára 
jelentkezni. A ECDL-képzés moduláris rendszerű, tananyaga pedig teljes mértékben egyenértékű a 
DigComp 2018-cal, a digitális kompetenciák legaktuálisabb európai uniós referenciakeretével. A 
Magyarországon kiállított ECDL-bizonyítványok külföldön is külön honosítás nélkül érvényesek. 
A tízezer új hallgató mellett Magyarország 2018-ban egyéb sikereket is elért: a számítógép-használói 
jogosítvány nemzetközi működését felügyelő ECDL Alapítvány négy, évente kiosztott világ-díjából 
kettőt is megszerzett hazánk a közel százötven országot tartalmazó mezőnyben. A bevált 
gyakorlatoknak járó elismeréssel az IT biztonság és az IKT Pedagógusoknak modulok kifejlesztését 
díjazták. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság mindkét digitális tananyagot ingyenesen 
hozzáférhetővé tette a honlapján. A fentieken kívül, a munkavégzésben szükséges hagyományos 
modulok – pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, weblapszerkesztés, képszerkesztés  - mellett, 
várhatóan még 2019 elején, tudatos, biztonságos közösségimédia-használati modullal is bővülnek a 
magyar ECDL oktatási anyagok – mondta el Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója.  
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20190114/ujabb-tizezer-honfitarsunk-csatlakozott-az-ecdl-
kepzeshez-2018-ban  
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Újabb kedvezménnyel bővült a tagkártyánk 
 
Már eddig is számos kedvezményre jogosított a tagkártyánk használata, melyről részletesen a 
www.makasz.hu honlapon lehet tájékozódni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kártyához további kártyák 
is igényelhetők, mint a MOL-partnerkártya, amellyel akár 6 Ft-os kedvezmény is elérhető literenként 
a tankolásnál.  
 
Sőt! 2019-ben megújult kedvezmények érhetők el a sportolni vágyóknak is. Januártól Sportkártya 
biztosít a piaci árnál kedvezőbb áron, flotta kedvezménnyel elérési lehetőséget 400 elfogadóhelyen.  
 
A kedvezményes sportbérletről részletesen a 
https://www.makasz.hu/catalog/manufacturers/show/380 linken olvashat, figyelmébe ajánljuk a 
Sportkártya bemutatkozó anyagát, illetve a 2019-es tájékoztató anyagot is. 
 
A kedvezmények további igénybevételéhez ne felejtse el legkésőbb március 1-ig megújítani 
tagságát! 

 
Rendezvények a közeljövőben 
 

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután  
2019. január 16. 17 óra 
KPMG Székház, 1134 Budapest, Váci út 31. 
 
Előadás címe: Projekt expressz: Nemzetközi állomásról a közszférába 
Előadó: Dr. Kertész Máté (PMP), a DXC Technology Magyarország programmenedzsere, a 2018-as 
év „Az Év Projektmenedzsere Díj” nyertese. 
 
Milyen szakmai és kulturális különbségek vannak a nemzetközi és a hazai projektek között? Milyen 
kihívásokkal találkozhatunk, és hogyan lehetünk eredményes projektmenedzserek mindkét 
területen? 
Az előadás a fenti és hasonló kérdésekre keresi a választ az előadó nemzetközi és hazai szubjektív 
tapasztalatainak bemutatásával, egyúttal kitekintést nyújtva az elmúlt évek egyik legkomplexebb SAP 
bevezetési programjára a hazai közszektorban. 
 
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Tagsággal nem rendelkezőknek a részvételi díj 5000Ft. 
 
Bővebb információ és regisztráció: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-
esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2019-januar-442  
 

XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 
2019. január 24-25. 
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja 
6722 Szeged, Ady tér 10. 
 
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete és az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia 
Kutatócsoportja tizenötödik alkalommal rendezi meg Szegeden a Magyar Számítógépes Nyelvészeti 
Konferenciát az NJSZT támogatásával 2019. január 24-25-én. A konferencia a nyelv- és 
beszédtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja 
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az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek 
bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak 
ismertetésére is. 
A konferencián a legkiemelkedőbb előadást és szakmai teljesítményt bemutató kutatót a "Legjobb 
Cikk Díja" odaítélésével jutalmazza a programbizottság, továbbá idén először tervezzük bevezetni a 
"Legjobb Bíráló Díját" is, így elismerve a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiai kutatások 
kiemelkedő eredményeit, továbbá a bírálók sokszor fáradságos, ámde nélkülözhetetlen munkáját. 
 
Regisztráció és bővebb információ: http://rgai.inf.u-szeged.hu/index.php?lang=hu&page=mszny2019 
 

VI. WSPS 
2019. február 22-24. 
Szeged 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya (DOSZ 
MITO) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Winter School of PhD Students in 
Informatics and Mathematics (WSPS) nevű téli iskoláját évente más-más egyetemen tartja. A 
következő ilyen rendezvény 2019. február 22-24. között Szegeden kerül megrendezésre, melynek a 
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete ad otthont.  
A téli iskolán a résztvevőknek lehetőségük van matematikai, vagy informatikai témájú kutatásuk 
eredményét poszter szekcióban, valamint egy ISBN számmal rendelkező absztraktkötetben 
bemutatni.  
A szakmai zsűri döntése alapján az NJSZT jóvoltából a poszterverseny nyertesei között 100.000 Ft 
összdíjazás kerül kiosztásra.  
 
A regisztrációs határidő : 2019.01.27. 
 
NJSZT és MITO tagok részére a kedvezményes regisztrációs díj 17.000 Ft.  
 
Minden további információ és a regisztrációs felület elérhető a rendezvény weboldalán : 
www.doszmito.hu/wsps-vi 

 
Külföldi rendezvények 
 

FedCSIS 2019 
1-4 September, 2019  
Leipzig, Germany 
 
The 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you 
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, project 
dissemination meeting, special session, etc.). The FedCSIS multi-conference consists of a significant 
number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 20, 2018.  
The Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days. 
Invitation is extended also to existing events that would like to join the vibrant FedCSIS ecosystem. 
www.fedcsis.org 

 
További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 
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Az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link elérhető a fenti képre 
kattintva! 
 

A jövő múltja – Neumanntól az internetig 
 
Könyv és kiállítás 
 
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor, 
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén, 
a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán. 
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft. 
 
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu 

  
A képre kattintva belelapozhat 

a könyvbe 
 

Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 
 
Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/ 

Üdvözlettel: NJSZT 
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